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ATA FINAL - PARTE 6 - FINAL

Geração Fracionada - Continuando da parte 5

Chat
Data Apelido Frase

06/10/2020 - 08:10 Sistema
Conforme Art. 4º-G da MPV 926/2020, nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou
presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da
emergência de que trata esta Lei, (cont.)

06/10/2020 - 08:10 Sistema
os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Parágrafo 1º Quando o prazo
original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro
antecedente.

14/10/2020 - 09:01:30 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, sejam bem vindos ao nosso pregão para registro de preços.
14/10/2020 - 09:02:17 Sistema O processo está em fase de análise das propostas
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0018 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0025 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0030 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0036 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0051 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0084 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0133 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0144 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0149 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0165 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0205 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0206 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0212 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0270 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0300 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0313 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0325 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0382 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0394 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0404 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0431 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0539 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0592 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0620 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema O item 0628 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:03:47 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

14/10/2020 - 09:03:50 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II
do caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

14/10/2020 - 09:03:50 Sistema
Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de
lances será automaticamente encerrada.

14/10/2020 - 09:03:50 Sistema

Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

14/10/2020 - 09:03:50 Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

14/10/2020 - 09:04:06 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:04:06 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:04:08 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:04:11 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:04:14 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:04:14 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:04:16 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:04:16 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:04:16 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:04:16 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:04:17 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:04:17 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:04:19 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:04:19 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:04:22 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:04:22 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:04:23 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:04:23 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:07:52 Pregoeiro Solicitamos melhor lance no item 007.
14/10/2020 - 09:09:11 Pregoeiro Serão abertos 10 itens a cada 15min.
14/10/2020 - 09:19:06 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:19:09 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:19:12 Sistema O item 0003 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:19:15 Sistema O item 0004 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:19:18 Sistema O item 0005 entrou em tempo aleatório.
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14/10/2020 - 09:19:18 Sistema O item 0006 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:19:18 Sistema O item 0007 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:19:21 Sistema O item 0008 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:19:24 Sistema O item 0009 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:19:24 Sistema O item 0010 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:19:41 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:19:41 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:19:43 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:19:45 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:19:47 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:19:47 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:19:50 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:19:50 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:19:51 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:19:51 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:19:53 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:19:53 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/10/2020 - 09:19:54 Sistema Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:24:55.

14/10/2020 - 09:19:57 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:19:57 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:19:59 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:19:59 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/10/2020 - 09:20:48 Sistema Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:25:50.

14/10/2020 - 09:22:37 Sistema Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:27:38.

14/10/2020 - 09:23:19 Sistema Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:28:20.

14/10/2020 - 09:24:16 Sistema Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:29:17.

14/10/2020 - 09:24:16 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,9460,
R$ 0,9501

14/10/2020 - 09:24:19 Sistema Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:29:20.

14/10/2020 - 09:24:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,0500,
R$ 6,7500, R$ 7,4500

14/10/2020 - 09:24:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:24:55.
14/10/2020 - 09:24:56 Sistema O item 0002 foi encerrado.

14/10/2020 - 09:25:17 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:30:18.

14/10/2020 - 09:25:17 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,7500
14/10/2020 - 09:25:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:25:50.
14/10/2020 - 09:25:50 Sistema O item 0005 foi encerrado.

14/10/2020 - 09:26:47 Sistema Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:31:49.

14/10/2020 - 09:26:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,2650,
R$ 0,2870, R$ 0,3114

14/10/2020 - 09:27:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:27:38.
14/10/2020 - 09:27:39 Sistema O item 0007 foi encerrado.

14/10/2020 - 09:27:48 Sistema Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:32:49.

14/10/2020 - 09:27:48 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,4650,
R$ 0,5200, R$ 0,6700

14/10/2020 - 09:28:03 Sistema Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:33:04.

14/10/2020 - 09:28:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:28:20.
14/10/2020 - 09:28:22 Sistema O item 0009 foi encerrado.
14/10/2020 - 09:29:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:29:17.
14/10/2020 - 09:29:18 Sistema O item 0006 foi encerrado.
14/10/2020 - 09:29:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:29:20.
14/10/2020 - 09:29:21 Sistema O item 0008 foi encerrado.
14/10/2020 - 09:30:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:30:18.
14/10/2020 - 09:30:19 Sistema O item 0001 foi encerrado.

14/10/2020 - 09:31:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:31:49. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 09:32:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:32:49. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 09:32:57 Sistema O item 0004 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 10:03 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 09:33:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:33:04.
14/10/2020 - 09:33:04 Sistema O item 0010 foi encerrado.

14/10/2020 - 09:33:46 Sistema O item 0003 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 10:04 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 09:34:28 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:34:28 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:34:29 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:34:29 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:34:30 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:34:30 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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14/10/2020 - 09:34:31 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:34:31 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:34:33 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:34:33 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:34:35 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:34:35 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:34:37 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:34:37 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:34:39 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:34:42 Sistema O item 0011 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:34:45 Sistema O item 0012 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:34:45 Sistema O item 0013 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:34:49 Sistema O item 0014 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:34:52 Sistema O item 0015 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:34:52 Sistema O item 0016 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:34:55 Sistema O item 0017 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:34:58 Sistema O item 0019 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:35:02 Sistema O item 0020 entrou em tempo aleatório.

14/10/2020 - 09:35:49 Sistema Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:40:50.

14/10/2020 - 09:37:41 Sistema Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:42:43.

14/10/2020 - 09:38:26 Sistema Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:43:29.

14/10/2020 - 09:40:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:40:50.
14/10/2020 - 09:40:52 Sistema O item 0016 foi encerrado.

14/10/2020 - 09:41:20 Sistema Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:46:21.

14/10/2020 - 09:42:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:42:43.
14/10/2020 - 09:42:43 Sistema O item 0011 foi encerrado.

14/10/2020 - 09:42:49 Sistema Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:47:51.

14/10/2020 - 09:42:52 Sistema Para o item 0020, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:47:54.

14/10/2020 - 09:42:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,3950,
R$ 1,4000, R$ 1,4103

14/10/2020 - 09:43:26 Sistema Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:48:27.

14/10/2020 - 09:43:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:43:29.
14/10/2020 - 09:43:29 Sistema O item 0017 foi encerrado.

14/10/2020 - 09:43:46 Sistema Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:48:47.

14/10/2020 - 09:44:05 Sistema Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:49:06.

14/10/2020 - 09:46:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:46:21.
14/10/2020 - 09:46:23 Sistema O item 0012 foi encerrado.
14/10/2020 - 09:47:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:47:51.
14/10/2020 - 09:47:51 Sistema O item 0019 foi encerrado.

14/10/2020 - 09:47:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:47:54. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 09:48:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:48:27.
14/10/2020 - 09:48:32 Sistema O item 0013 foi encerrado.
14/10/2020 - 09:48:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:48:47.

14/10/2020 - 09:48:49 Sistema O item 0014 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 09:48:50 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,0318 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0014 até 14/10/2020 às 09:53:48.

14/10/2020 - 09:49:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:49:06.
14/10/2020 - 09:49:06 Sistema O item 0015 foi encerrado.
14/10/2020 - 09:49:30 Sistema O item 0021 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:49:30 Sistema O item 0022 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:49:30 Sistema O item 0023 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:49:33 Sistema O item 0024 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:49:33 Sistema O item 0026 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:49:36 Sistema O item 0027 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:49:39 Sistema O item 0028 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:49:39 Sistema O item 0029 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 09:49:47 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:49:47 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:49:48 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:49:49 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:49:50 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:49:50 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:49:52 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:49:52 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:49:54 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:49:55 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:49:55 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:49:56 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.
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14/10/2020 - 09:49:56 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 09:49:57 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 09:49:57 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/10/2020 - 09:50:13 Sistema Para o item 0029, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:55:15.

14/10/2020 - 09:50:56 Sistema O item 0014 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,0316.
14/10/2020 - 09:50:56 Sistema O item 0014 foi encerrado.

14/10/2020 - 09:51:09 Sistema Para o item 0023, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:56:10.

14/10/2020 - 09:51:09 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,9530,
R$ 3,0000

14/10/2020 - 09:52:26 Sistema Para o item 0024, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 09:57:27.

14/10/2020 - 09:52:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,5000,
R$ 0,5146, R$ 0,5231

14/10/2020 - 09:53:54 Sistema O item 0020 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 10:24 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 09:55:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:55:15.
14/10/2020 - 09:55:17 Sistema O item 0029 foi encerrado.

14/10/2020 - 09:55:41 Sistema Para o item 0022, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:00:43.

14/10/2020 - 09:55:41 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,2130,
R$ 0,2275, R$ 0,2300

14/10/2020 - 09:55:58 Sistema Para o item 0027, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:01:00.

14/10/2020 - 09:56:13 Sistema Para o item 0026, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:01:15.

14/10/2020 - 09:56:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0023 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:56:10.
14/10/2020 - 09:56:13 Sistema O item 0023 foi encerrado.

14/10/2020 - 09:56:20 Sistema Para o item 0028, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:01:22.

14/10/2020 - 09:57:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 14/10/2020 às 09:57:27.
14/10/2020 - 09:57:28 Sistema O item 0024 foi encerrado.

14/10/2020 - 09:58:27 Sistema Para o item 0021, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:03:27.

14/10/2020 - 09:58:27 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,2400,
R$ 2,7900

14/10/2020 - 10:00:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:00:43.
14/10/2020 - 10:00:45 Sistema O item 0022 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:01:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:01:00.
14/10/2020 - 10:01:02 Sistema O item 0027 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:01:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0026 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:01:15.
14/10/2020 - 10:01:15 Sistema O item 0026 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:01:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:01:22.
14/10/2020 - 10:01:23 Sistema O item 0028 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:03:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:03:27.
14/10/2020 - 10:03:30 Sistema O item 0021 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:04:48 Sistema O item 0031 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:04:48 Sistema O item 0032 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:04:51 Sistema O item 0033 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:04:51 Sistema O item 0034 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:04:54 Sistema O item 0035 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:04:54 Sistema O item 0037 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:04:58 Sistema O item 0038 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:04:58 Sistema O item 0039 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:04:58 Sistema O item 0040 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:05:28 Pregoeiro Pedimos melhores lances para os itens 37, 38, 39 e 40.
14/10/2020 - 10:05:37 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:05:37 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:05:38 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:05:38 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:05:40 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:05:40 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:05:41 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:05:41 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:05:42 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:05:42 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:05:44 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:05:44 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:05:46 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:05:46 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:05:46 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:05:46 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:05:47 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:05:47 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:05:48 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:05:48 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/10/2020 - 10:06:27 Sistema Para o item 0039, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:11:29.



27/10/2020 Portal de Compras Públicas | Ata

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AtaTotalParte6_126559 (1).html 5/175

Data Apelido Frase

14/10/2020 - 10:06:49 Sistema Para o item 0038, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:11:51.

14/10/2020 - 10:06:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,7900,
R$ 2,8000, R$ 3,1040

14/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0034, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:12:04.

14/10/2020 - 10:07:02 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,3063,
R$ 0,4100

14/10/2020 - 10:07:58 Sistema Para o item 0033, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:12:59.

14/10/2020 - 10:07:58 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,0000

14/10/2020 - 10:08:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:08:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 10:08:39 Sistema Para o item 0035, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:13:40.

14/10/2020 - 10:08:50 Pregoeiro Solicitamos melhores lances nos itens 46 e 47.
14/10/2020 - 10:09:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:09:00.
14/10/2020 - 10:09:02 Sistema O item 0003 foi encerrado.

14/10/2020 - 10:09:11 Sistema Para o item 0031, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:14:13.

14/10/2020 - 10:09:34 Sistema O item 0004 foi encerrado.

14/10/2020 - 10:09:50 Sistema Para o item 0040, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:14:53.

14/10/2020 - 10:11:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0039 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:11:29.
14/10/2020 - 10:11:30 Sistema O item 0039 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:11:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0038 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:11:51.
14/10/2020 - 10:11:53 Sistema O item 0038 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:12:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0034 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:12:04.
14/10/2020 - 10:12:04 Sistema O item 0034 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:13:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0033 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:12:59.
14/10/2020 - 10:13:00 Sistema O item 0033 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:13:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0035 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:13:40.
14/10/2020 - 10:13:40 Sistema O item 0035 foi encerrado.

14/10/2020 - 10:13:55 Sistema Para o item 0032, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:18:56.

14/10/2020 - 10:14:18 Sistema Para o item 0031, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:19:26.

14/10/2020 - 10:14:18 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,2936,
R$ 0,2991, R$ 0,3500

14/10/2020 - 10:14:56 Sistema Para o item 0037, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:19:57.

14/10/2020 - 10:14:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0040 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:14:53.
14/10/2020 - 10:14:56 Sistema O item 0040 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:18:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0032 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:18:56.
14/10/2020 - 10:18:57 Sistema O item 0032 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:19:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0031 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:19:26.
14/10/2020 - 10:19:26 Sistema O item 0031 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:19:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0037 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:19:57.
14/10/2020 - 10:19:58 Sistema O item 0037 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:20:09 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:20:09 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:20:10 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:20:11 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:20:11 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:20:12 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:20:12 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:20:13 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:20:14 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:20:14 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:20:15 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:20:16 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:20:16 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:20:17 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:20:17 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:20:37 Sistema O item 0041 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:20:41 Sistema O item 0042 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:20:41 Sistema O item 0043 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:20:41 Sistema O item 0044 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:20:44 Sistema O item 0045 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:20:44 Sistema O item 0046 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:20:47 Sistema O item 0047 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:20:47 Sistema O item 0048 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:20:47 Sistema O item 0049 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:20:49 Sistema O item 0050 entrou em tempo aleatório.

14/10/2020 - 10:22:56 Sistema Para o item 0047, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:27:57.

14/10/2020 - 10:22:56 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,8000,
R$ 1,8205, R$ 1,8220

14/10/2020 - 10:23:57 Pregoeiro Solicitamos melhores lances nos itens 55, 58 e 59.
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14/10/2020 - 10:24:47 Sistema Para o item 0043, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:29:49.

14/10/2020 - 10:25:02 Sistema Para o item 0041, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:30:04.

14/10/2020 - 10:26:00 Sistema Para o item 0049, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:31:02.

14/10/2020 - 10:28:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0047 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:27:57.
14/10/2020 - 10:28:00 Sistema O item 0047 foi encerrado.

14/10/2020 - 10:28:28 Sistema Para o item 0048, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:33:29.

14/10/2020 - 10:28:28 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,7000,
R$ 1,8000, R$ 1,8200

14/10/2020 - 10:28:28 Sistema Para o item 0050, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:33:29.

14/10/2020 - 10:28:41 Sistema Para o item 0046, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:33:43.

14/10/2020 - 10:29:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:29:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 10:29:05 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 0,2100 para o item 0058 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

14/10/2020 - 10:29:42 Sistema Para o item 0044, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:34:44.

14/10/2020 - 10:29:42 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0899,
R$ 0,1000

14/10/2020 - 10:29:50 Sistema O item 0020 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:29:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0043 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:29:49.
14/10/2020 - 10:29:50 Sistema O item 0043 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:30:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0041 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:30:04.

14/10/2020 - 10:30:06 Sistema O item 0041 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 10:30:06 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,0764 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0041 até 14/10/2020 às 10:35:04.

14/10/2020 - 10:30:14 Sistema Para o item 0045, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:35:16.

14/10/2020 - 10:30:14 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,5910,
R$ 0,6480, R$ 0,7100

14/10/2020 - 10:30:26 Sistema Para o item 0042, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:35:28.

14/10/2020 - 10:30:33 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 0,2100 para o item 0058 foi aprovado pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:31:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0049 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:31:02.

14/10/2020 - 10:31:05 Sistema O item 0049 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 10:31:05 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,1950 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0049 até 14/10/2020 às 10:36:03.

14/10/2020 - 10:31:28 Sistema O item 0041 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,0739.
14/10/2020 - 10:31:28 Sistema O item 0041 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:31:51 Sistema O item 0049 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,1938.
14/10/2020 - 10:31:51 Sistema O item 0049 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:33:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0048 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:33:29.
14/10/2020 - 10:33:29 Sistema O item 0048 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:33:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0050 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:33:29.
14/10/2020 - 10:33:29 Sistema O item 0050 foi encerrado.

14/10/2020 - 10:33:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0046 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:33:43. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 10:34:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0044 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:34:44.
14/10/2020 - 10:34:44 Sistema O item 0044 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:35:09 Sistema O item 0052 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:35:11 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:35:11 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:35:11 Sistema O item 0053 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:35:11 Sistema O item 0054 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:35:12 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:35:12 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:35:13 Sistema O item 0055 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:35:13 Sistema O item 0056 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:35:15 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:35:15 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:35:16 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:35:16 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:35:17 Sistema O item 0057 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:35:17 Sistema O item 0058 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:35:17 Sistema O item 0059 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:35:17 Sistema O item 0060 entrou em tempo aleatório.

14/10/2020 - 10:35:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0045 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:35:16. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 10:35:18 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:35:20 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:35:20 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:35:22 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:35:22 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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14/10/2020 - 10:35:25 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:35:25 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:35:27 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:35:28 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:35:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0042 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:35:28.
14/10/2020 - 10:35:29 Sistema O item 0042 foi encerrado.

14/10/2020 - 10:36:11 Sistema O item 0045 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 11:07 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 10:36:25 Sistema Para o item 0057, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:41:27.

14/10/2020 - 10:36:25 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 7,9700,
R$ 8,2000

14/10/2020 - 10:36:37 Sistema Para o item 0053, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:41:39.

14/10/2020 - 10:37:12 Sistema O item 0046 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 11:08 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 10:37:15 Sistema Para o item 0054, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:42:17.

14/10/2020 - 10:37:28 Sistema Para o item 0056, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:42:30.

14/10/2020 - 10:38:20 Pregoeiro Solicitamos melhores lances nos itens 63, 65 e 69.

14/10/2020 - 10:39:08 Sistema Para o item 0055, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:44:09.

14/10/2020 - 10:41:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0057 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:41:27.
14/10/2020 - 10:41:29 Sistema O item 0057 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:41:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0053 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:41:39.
14/10/2020 - 10:41:41 Sistema O item 0053 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:42:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0054 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:42:17.
14/10/2020 - 10:42:18 Sistema O item 0054 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:42:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0056 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:42:30.
14/10/2020 - 10:42:34 Sistema O item 0056 foi encerrado.

14/10/2020 - 10:43:11 Sistema Para o item 0059, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:48:13.

14/10/2020 - 10:44:09 Sistema Para o item 0055, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:49:10.

14/10/2020 - 10:44:09 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,4550,
R$ 0,4800, R$ 0,4900

14/10/2020 - 10:44:24 Sistema Para o item 0058, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:49:25.

14/10/2020 - 10:44:24 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,2500,
R$ 0,3430, R$ 0,5000

14/10/2020 - 10:44:40 Sistema Para o item 0052, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:49:42.

14/10/2020 - 10:45:11 Sistema Para o item 0060, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:50:12.

14/10/2020 - 10:45:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 26,0000
14/10/2020 - 10:48:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0059 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:48:13.
14/10/2020 - 10:48:14 Sistema O item 0059 foi encerrado.

14/10/2020 - 10:49:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0055 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:49:10. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 10:49:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0058 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:49:25.
14/10/2020 - 10:49:26 Sistema O item 0058 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:49:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0052 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:49:42.
14/10/2020 - 10:49:44 Sistema O item 0052 foi encerrado em situação de empate.
14/10/2020 - 10:50:11 Sistema O item 0061 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:50:14 Sistema O item 0062 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:50:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0060 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:50:12.
14/10/2020 - 10:50:14 Sistema O item 0060 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:50:17 Sistema O item 0063 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:50:17 Sistema O item 0064 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:50:20 Sistema O item 0065 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:50:20 Sistema O item 0066 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:50:23 Sistema O item 0067 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:50:26 Sistema O item 0068 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:50:29 Sistema O item 0069 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:50:29 Sistema O item 0070 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 10:50:33 Sistema O item 0052 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:50:34 Sistema Desempate realizado para o item 0052 tem como vencedor o fornecedor com token 29
14/10/2020 - 10:50:34 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 29, 1
14/10/2020 - 10:51:07 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:51:07 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:51:09 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:51:11 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:51:11 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:51:12 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:51:12 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:51:13 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:51:14 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:51:15 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.
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14/10/2020 - 10:51:17 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:51:18 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:51:18 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 10:51:18 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 10:51:18 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/10/2020 - 10:51:33 Sistema Para o item 0065, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:56:34.

14/10/2020 - 10:51:33 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 55,0000

14/10/2020 - 10:51:45 Sistema O item 0055 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 11:22 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 10:52:47 Pregoeiro Solicitamos melhores lances nos itens 72, 77 e 78.

14/10/2020 - 10:54:00 Sistema Para o item 0062, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:59:02.

14/10/2020 - 10:54:00 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,9000,
R$ 10,4500

14/10/2020 - 10:54:03 Sistema Para o item 0068, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:59:04.

14/10/2020 - 10:54:03 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,3793

14/10/2020 - 10:54:33 Sistema Para o item 0070, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 10:59:35.

14/10/2020 - 10:54:33 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,1020,
R$ 4,1026, R$ 6,0000

14/10/2020 - 10:55:01 Sistema Para o item 0061, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:00:02.

14/10/2020 - 10:55:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1950,
R$ 0,1969, R$ 0,1971

14/10/2020 - 10:56:07 Sistema Para o item 0067, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:01:09.

14/10/2020 - 10:56:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0065 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:56:34. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 10:57:25 Sistema O item 0065 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 11:28 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 10:57:32 Sistema Para o item 0063, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:02:34.

14/10/2020 - 10:57:32 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,8500

14/10/2020 - 10:57:35 Sistema Para o item 0069, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:02:36.

14/10/2020 - 10:59:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0062 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:59:02.
14/10/2020 - 10:59:02 Sistema O item 0062 foi encerrado.
14/10/2020 - 10:59:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0068 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:59:04.
14/10/2020 - 10:59:05 Sistema O item 0068 foi encerrado.

14/10/2020 - 10:59:11 Sistema Para o item 0064, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:04:13.

14/10/2020 - 10:59:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0070 foi encerrada em 14/10/2020 às 10:59:35.
14/10/2020 - 10:59:35 Sistema O item 0070 foi encerrado.

14/10/2020 - 10:59:41 Sistema Para o item 0066, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:04:43.

14/10/2020 - 11:00:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0061 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:00:02.
14/10/2020 - 11:00:03 Sistema O item 0061 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:01:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0067 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:01:09.
14/10/2020 - 11:01:09 Sistema O item 0067 foi encerrado.

14/10/2020 - 11:02:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0063 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:02:34. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 11:02:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0069 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:02:36.
14/10/2020 - 11:02:36 Sistema O item 0069 foi encerrado.

14/10/2020 - 11:03:25 Sistema O item 0063 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 11:34 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 11:04:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0064 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:04:13.
14/10/2020 - 11:04:15 Sistema O item 0064 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:04:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0066 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:04:43.
14/10/2020 - 11:04:43 Sistema O item 0066 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:05:18 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:05:18 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:05:20 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:05:20 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:05:22 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:05:22 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:05:24 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:05:24 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:05:25 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:05:25 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:05:26 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:05:27 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:05:29 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:05:32 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:05:32 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:06:07 Sistema O item 0071 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:06:10 Sistema O item 0072 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:06:13 Sistema O item 0073 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:06:13 Sistema O item 0074 entrou em tempo aleatório.
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14/10/2020 - 11:06:13 Sistema O item 0075 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:06:16 Sistema O item 0076 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:06:16 Sistema O item 0077 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:06:19 Pregoeiro Solicitamos melhores lances nos itens 83, 85 e 90.
14/10/2020 - 11:06:19 Sistema O item 0078 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:06:19 Sistema O item 0079 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:06:19 Sistema O item 0080 entrou em tempo aleatório.

14/10/2020 - 11:07:47 Sistema Para o item 0075, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:12:48.

14/10/2020 - 11:07:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,0109,
R$ 1,6026

14/10/2020 - 11:08:53 Sistema Para o item 0076, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:13:54.

14/10/2020 - 11:08:53 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0820

14/10/2020 - 11:11:21 Sistema Para o item 0072, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:16:21.

14/10/2020 - 11:12:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0045 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:12:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 11:12:06 Sistema Para o item 0074, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:17:07.

14/10/2020 - 11:12:06 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,7500,
R$ 3,9400, R$ 3,9480

14/10/2020 - 11:12:21 Sistema Para o item 0071, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:17:22.

14/10/2020 - 11:12:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0759,
R$ 0,0760

14/10/2020 - 11:12:39 Sistema Para o item 0077, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:17:40.

14/10/2020 - 11:12:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0075 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:12:48. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 11:13:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0046 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:13:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 11:13:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0076 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:13:54. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 11:14:05 Sistema O item 0075 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 11:44 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 11:14:43 Sistema O item 0076 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 11:45 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 11:14:52 Sistema Para o item 0073, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:19:53.

14/10/2020 - 11:14:52 Sistema Para o item 0080, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:19:53.

14/10/2020 - 11:15:04 Sistema Para o item 0079, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:20:05.

14/10/2020 - 11:15:31 Sistema Para o item 0078, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:20:32.

14/10/2020 - 11:15:58 Sistema O item 0045 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:16:13 Sistema O item 0046 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:16:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0072 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:16:21.
14/10/2020 - 11:16:22 Sistema O item 0072 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:17:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0074 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:17:07.
14/10/2020 - 11:17:07 Sistema O item 0074 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:17:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0071 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:17:22.
14/10/2020 - 11:17:23 Sistema O item 0071 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:17:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0077 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:17:40.
14/10/2020 - 11:17:41 Sistema O item 0077 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:18:51 Pregoeiro Senhores Licitantes informamos que não haverá intervalo para o almoço.
14/10/2020 - 11:19:52 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:19:52 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:19:53 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:19:53 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/10/2020 - 11:19:53 Sistema Para o item 0073, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:24:55.

14/10/2020 - 11:19:53 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,2000,
R$ 4,2100, R$ 4,2900

14/10/2020 - 11:19:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0080 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:19:53.
14/10/2020 - 11:19:53 Sistema O item 0080 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:19:55 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:19:59 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:20:00 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:20:01 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:20:01 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:20:03 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:20:04 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:20:04 Sistema O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:20:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0079 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:20:05.
14/10/2020 - 11:20:05 Sistema O item 0079 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:20:20 Sistema O item 0081 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:20:20 Sistema O item 0082 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:20:23 Sistema O item 0083 entrou em tempo aleatório.
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14/10/2020 - 11:20:26 Sistema O item 0085 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:20:26 Sistema O item 0086 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:20:26 Sistema O item 0087 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:20:30 Sistema O item 0088 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:20:30 Sistema O item 0089 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:20:33 Sistema O item 0090 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:20:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0078 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:20:32.
14/10/2020 - 11:20:33 Sistema O item 0078 foi encerrado.

14/10/2020 - 11:21:34 Sistema Para o item 0083, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:26:35.

14/10/2020 - 11:22:17 Pregoeiro Solicitamos melhores lances nos itens 93,97 e 99.
14/10/2020 - 11:22:43 Pregoeiro Senhores Licitantes informamos que não haverá intervalo para o almoço.

14/10/2020 - 11:23:03 Sistema Para o item 0090, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:28:04.

14/10/2020 - 11:24:04 Sistema Para o item 0088, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:29:04.

14/10/2020 - 11:24:22 Sistema Para o item 0086, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:29:23.

14/10/2020 - 11:24:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,8450,
R$ 1,8500, R$ 1,8550

14/10/2020 - 11:24:52 Sistema Para o item 0089, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:29:53.

14/10/2020 - 11:24:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,2821

14/10/2020 - 11:24:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0073 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:24:55. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 11:26:19 Sistema Para o item 0087, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:31:20.

14/10/2020 - 11:26:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
13,7500, R$ 13,7800, R$ 13,7821

14/10/2020 - 11:26:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0083 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:26:35.
14/10/2020 - 11:26:37 Sistema O item 0083 foi encerrado.

14/10/2020 - 11:27:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0055 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:27:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 11:27:08 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:27:08 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:27:10 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:27:10 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/10/2020 - 11:27:35 Sistema Para o item 0081, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:32:36.

14/10/2020 - 11:27:35 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,3390,
R$ 0,3800

14/10/2020 - 11:28:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0090 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:28:04.

14/10/2020 - 11:28:06 Sistema O item 0090 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 11:28:06 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 23,8000 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0090 até 14/10/2020 às 11:33:05.

14/10/2020 - 11:28:26 Sistema O item 0055 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:29:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0088 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:29:04.
14/10/2020 - 11:29:05 Sistema O item 0088 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:29:14 Sistema O item 0090 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 22,8999.
14/10/2020 - 11:29:14 Sistema O item 0090 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:29:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0086 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:29:23.
14/10/2020 - 11:29:23 Sistema O item 0086 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:29:50 Sistema O item 0073 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:29:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0089 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:29:53.
14/10/2020 - 11:29:53 Sistema O item 0089 foi encerrado.

14/10/2020 - 11:30:02 Sistema Para o item 0082, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:35:04.

14/10/2020 - 11:30:02 Sistema Para o item 0085, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:35:04.

14/10/2020 - 11:31:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0087 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:31:20.
14/10/2020 - 11:31:21 Sistema O item 0087 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:32:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0081 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:32:36.
14/10/2020 - 11:32:36 Sistema O item 0081 foi encerrado.

14/10/2020 - 11:33:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0065 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:33:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 11:34:37 Sistema O item 0065 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 12:05 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 11:34:52 Sistema O item 0093 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:34:55 Sistema O item 0094 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:34:55 Sistema O item 0095 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:35:01 Sistema O item 0096 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:35:01 Sistema O item 0097 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:35:01 Sistema O item 0098 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:35:04 Sistema O item 0099 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:35:04 Sistema O item 0100 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:35:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0082 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:35:04.
14/10/2020 - 11:35:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0085 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:35:04.
14/10/2020 - 11:35:04 Sistema O item 0085 foi encerrado.



27/10/2020 Portal de Compras Públicas | Ata

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AtaTotalParte6_126559 (1).html 11/175

Data Apelido Frase

14/10/2020 - 11:35:06 Sistema O item 0082 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 11:35:06 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,5430 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0082 até 14/10/2020 às 11:40:04.

14/10/2020 - 11:35:45 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:35:47 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:35:47 Sistema O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:35:48 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:35:48 Sistema O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:35:49 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:35:49 Sistema O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:35:50 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:35:50 Sistema O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:35:51 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:35:51 Sistema O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:35:55 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:35:55 Sistema O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:35:58 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:35:58 Sistema O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:36:00 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:36:01 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:36:01 Sistema O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/10/2020 - 11:37:23 Sistema Para o item 0099, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:42:24.

14/10/2020 - 11:38:11 Sistema Para o item 0095, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:43:12.

14/10/2020 - 11:39:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0063 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:39:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 11:39:41 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 106,108 e 110, estamos esperando melhores lances.
14/10/2020 - 11:40:06 Sistema O item 0000 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
14/10/2020 - 11:40:06 Sistema O item 0000 foi encerrado.

14/10/2020 - 11:40:51 Sistema Para o item 0094, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:45:52.

14/10/2020 - 11:41:18 Sistema O item 0063 foi encerrado.

14/10/2020 - 11:41:54 Sistema Para o item 0093, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:46:55.

14/10/2020 - 11:42:00 Sistema Para o item 0097, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:47:00.

14/10/2020 - 11:42:09 Sistema O item 0092 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:42:13 Sistema O item 0091 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:42:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0099 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:42:24.
14/10/2020 - 11:42:24 Sistema O item 0099 foi encerrado.

14/10/2020 - 11:42:30 Sistema Para o item 0100, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:47:32.

14/10/2020 - 11:43:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0095 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:43:12.
14/10/2020 - 11:43:13 Sistema O item 0095 foi encerrado.

14/10/2020 - 11:43:22 Sistema Para o item 0096, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:48:23.

14/10/2020 - 11:44:04 Sistema Para o item 0098, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:49:05.

14/10/2020 - 11:44:04 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
13,8100, R$ 15,0000

14/10/2020 - 11:44:46 Sistema Para o item 0092, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:49:47.

14/10/2020 - 11:45:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0094 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:45:52.
14/10/2020 - 11:45:52 Sistema O item 0094 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:46:50 Pregoeiro Senhores Licitantes informamos que não haverá intervalo para o almoço.
14/10/2020 - 11:46:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0093 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:46:55.
14/10/2020 - 11:46:56 Sistema O item 0093 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:47:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0097 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:47:00.
14/10/2020 - 11:47:02 Sistema O item 0097 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:47:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0100 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:47:32.

14/10/2020 - 11:47:33 Sistema O item 0100 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 11:47:33 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 4,9390 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0100 até 14/10/2020 às 11:52:32.

14/10/2020 - 11:47:42 Sistema O item 0100 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 4,8399.
14/10/2020 - 11:47:42 Sistema O item 0100 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:48:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0096 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:48:23.
14/10/2020 - 11:48:23 Sistema O item 0096 foi encerrado.

14/10/2020 - 11:49:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0075 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:49:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 11:49:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0098 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:49:05. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 11:49:20 Sistema Para o item 0091, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 11:54:21.

14/10/2020 - 11:49:20 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,2360
14/10/2020 - 11:49:20 Sistema O item 0098 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:49:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0092 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:49:47.
14/10/2020 - 11:49:48 Sistema O item 0092 foi encerrado.
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14/10/2020 - 11:50:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0076 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:50:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 11:50:03 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:50:03 Sistema O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:50:05 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:50:06 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:50:06 Sistema O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:50:09 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:50:09 Sistema O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:50:10 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:50:10 Sistema O item 0115 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:50:14 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:50:15 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:50:15 Sistema O item 0117 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:50:16 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:50:17 Sistema O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:50:17 Sistema O item 0119 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:50:19 Sistema O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 11:50:19 Sistema O item 0120 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 11:50:45 Sistema O item 0101 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:50:48 Sistema O item 0102 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:50:48 Sistema O item 0103 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:50:51 Sistema O item 0104 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:50:51 Sistema O item 0105 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:50:51 Sistema O item 0106 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:50:57 Sistema O item 0107 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:51:00 Sistema O item 0108 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:51:00 Sistema O item 0109 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:51:03 Sistema O item 0110 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 11:51:23 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 106,108 e 109, estamos esperando melhores lances
14/10/2020 - 11:51:31 Pregoeiro Senhores Licitantes informamos que não haverá intervalo para o almoço.
14/10/2020 - 11:53:01 Sistema O item 0075 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:53:01 Sistema O item 0076 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:54:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0091 foi encerrada em 14/10/2020 às 11:54:21.
14/10/2020 - 11:54:22 Sistema O item 0091 foi encerrado.
14/10/2020 - 11:54:28 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 111,117,118,119 e 120, estamos esperando melhores lances.

14/10/2020 - 11:56:23 Sistema Para o item 0104, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:01:23.

14/10/2020 - 11:56:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,2949,
R$ 0,3440, R$ 0,3600

14/10/2020 - 11:56:26 Sistema Para o item 0103, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:01:27.

14/10/2020 - 11:57:17 Sistema Para o item 0101, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:02:18.

14/10/2020 - 11:57:17 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
20,0000, R$ 43,1800

14/10/2020 - 11:57:20 Sistema Para o item 0107, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:02:20.

14/10/2020 - 11:57:23 Sistema Para o item 0102, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:02:24.

14/10/2020 - 11:58:23 Sistema Para o item 0109, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:03:24.

14/10/2020 - 11:59:12 Sistema Para o item 0106, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:04:12.

14/10/2020 - 11:59:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,5500,
R$ 3,6150, R$ 3,6154

14/10/2020 - 11:59:26 Pregoeiro Senhores Licitantes informamos que não haverá intervalo para o almoço.

14/10/2020 - 11:59:45 Sistema Para o item 0105, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:04:45.

14/10/2020 - 11:59:45 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 7,6950,
R$ 23,1700

14/10/2020 - 11:59:48 Sistema Para o item 0110, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:04:48.

14/10/2020 - 12:00:45 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 117,118,119 e 120, estamos esperando melhores lances.

14/10/2020 - 12:00:51 Sistema Para o item 0108, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:05:52.

14/10/2020 - 12:00:51 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,3560,
R$ 3,8000, R$ 4,1500

14/10/2020 - 12:01:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0104 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:01:23.
14/10/2020 - 12:01:24 Sistema O item 0104 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:01:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0103 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:01:27.
14/10/2020 - 12:01:27 Sistema O item 0103 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:02:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0101 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:02:18.
14/10/2020 - 12:02:19 Sistema O item 0101 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:02:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0107 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:02:20.

14/10/2020 - 12:02:23 Sistema O item 0107 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 12:02:23 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2,9667 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0107 até 14/10/2020 às 12:07:22.

14/10/2020 - 12:02:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0102 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:02:24.
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14/10/2020 - 12:02:25 Sistema O item 0102 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:02:37 Sistema O item 0107 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 2,9499.
14/10/2020 - 12:02:37 Sistema O item 0107 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:03:01 Sistema O item 0121 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:03:01 Sistema O item 0121 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:03:03 Sistema O item 0122 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:03:03 Sistema O item 0122 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:03:04 Sistema O item 0123 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:03:04 Sistema O item 0123 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:03:04 Sistema O item 0124 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:03:04 Sistema O item 0124 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:03:05 Sistema O item 0125 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:03:05 Sistema O item 0125 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:03:07 Sistema O item 0126 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:03:07 Sistema O item 0126 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:03:08 Sistema O item 0127 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:03:10 Sistema O item 0128 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:03:12 Sistema O item 0129 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:03:13 Sistema O item 0130 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:03:13 Sistema O item 0130 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:03:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0109 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:03:24.
14/10/2020 - 12:03:25 Sistema O item 0109 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:04:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0106 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:04:12.
14/10/2020 - 12:04:13 Sistema O item 0106 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:04:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0105 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:04:45.
14/10/2020 - 12:04:46 Sistema O item 0105 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:04:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0110 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:04:48.
14/10/2020 - 12:04:49 Sistema O item 0110 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:05:04 Sistema O item 0111 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:05:07 Sistema O item 0112 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:05:07 Sistema O item 0113 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:05:10 Sistema O item 0114 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:05:10 Sistema O item 0115 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:05:16 Sistema O item 0116 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:05:16 Sistema O item 0117 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:05:16 Sistema O item 0118 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:05:19 Sistema O item 0119 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:05:19 Sistema O item 0120 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:05:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0108 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:05:52.

14/10/2020 - 12:05:54 Sistema O item 0108 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 12:05:54 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2,4100 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0108 até 14/10/2020 às 12:10:53.

14/10/2020 - 12:06:35 Sistema Para o item 0111, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:11:36.

14/10/2020 - 12:06:35 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1990,
R$ 0,2000, R$ 0,2011

14/10/2020 - 12:07:20 Sistema Para o item 0117, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:12:21.

14/10/2020 - 12:07:50 Sistema Para o item 0120, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:12:52.

14/10/2020 - 12:08:01 Sistema O item 0108 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 2,3800.
14/10/2020 - 12:08:01 Sistema O item 0108 foi encerrado.

14/10/2020 - 12:09:06 Sistema Para o item 0114, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:14:06.

14/10/2020 - 12:09:06 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1500,
R$ 0,1615

14/10/2020 - 12:09:30 Sistema Para o item 0118, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:14:30.

14/10/2020 - 12:10:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0065 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:10:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 12:10:34 Pregoeiro Licitantes que estão participando do item 128, estamos esperando melhores lances

14/10/2020 - 12:11:36 Sistema Para o item 0116, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:16:37.

14/10/2020 - 12:11:36 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1700,
R$ 0,1890, R$ 0,1923

14/10/2020 - 12:11:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0111 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:11:36.
14/10/2020 - 12:11:36 Sistema O item 0111 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:12:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0117 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:12:21.
14/10/2020 - 12:12:22 Sistema O item 0117 foi encerrado.

14/10/2020 - 12:12:28 Sistema Para o item 0113, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:17:28.

14/10/2020 - 12:12:28 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,2841,
R$ 0,2900

14/10/2020 - 12:12:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0120 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:12:52.
14/10/2020 - 12:12:52 Sistema O item 0120 foi encerrado.

14/10/2020 - 12:13:01 Sistema Para o item 0115, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:18:02.
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14/10/2020 - 12:13:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1140,
R$ 0,1200

14/10/2020 - 12:14:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0114 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:14:06.
14/10/2020 - 12:14:07 Sistema O item 0114 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:14:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0118 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:14:30.
14/10/2020 - 12:14:31 Sistema O item 0118 foi encerrado.

14/10/2020 - 12:15:04 Sistema Para o item 0112, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:20:05.

14/10/2020 - 12:15:04 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1500

14/10/2020 - 12:15:07 Sistema Para o item 0119, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:20:08.

14/10/2020 - 12:15:07 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,5660
14/10/2020 - 12:16:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0116 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:16:37.
14/10/2020 - 12:16:38 Sistema O item 0116 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:17:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0113 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:17:28.

14/10/2020 - 12:17:30 Sistema O item 0113 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 12:17:30 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,2570 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0113 até 14/10/2020 às 12:22:29.

14/10/2020 - 12:18:00 Sistema O item 0113 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,2519.
14/10/2020 - 12:18:00 Sistema O item 0113 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:18:03 Sistema O item 0121 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:18:03 Sistema O item 0122 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:18:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0115 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:18:02.
14/10/2020 - 12:18:03 Sistema O item 0115 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:18:05 Sistema O item 0123 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:18:05 Sistema O item 0124 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:18:05 Sistema O item 0125 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:18:08 Sistema O item 0126 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:18:08 Sistema O item 0127 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:18:11 Sistema O item 0128 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:18:14 Sistema O item 0129 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:18:14 Sistema O item 0130 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:19:01 Sistema O item 0131 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:19:01 Sistema O item 0131 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:19:02 Sistema O item 0132 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:19:02 Sistema O item 0132 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:19:03 Sistema O item 0134 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:19:05 Sistema O item 0135 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:19:05 Sistema O item 0135 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:19:06 Sistema O item 0136 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:19:06 Sistema O item 0136 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:19:08 Sistema O item 0137 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:19:08 Sistema O item 0137 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:19:10 Sistema O item 0138 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:19:10 Sistema O item 0138 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:19:11 Sistema O item 0139 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:19:11 Sistema O item 0139 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/10/2020 - 12:19:24 Sistema Para o item 0121, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:24:24.

14/10/2020 - 12:19:24 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 12,7700
14/10/2020 - 12:19:35 Sistema O item 0140 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:19:35 Sistema O item 0140 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:20:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0112 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:20:05.
14/10/2020 - 12:20:06 Sistema O item 0112 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:20:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0119 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:20:08.
14/10/2020 - 12:20:09 Sistema O item 0119 foi encerrado.

14/10/2020 - 12:21:12 Sistema Para o item 0126, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:26:13.

14/10/2020 - 12:22:22 Sistema Para o item 0130, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:27:23.

14/10/2020 - 12:23:43 Sistema Para o item 0129, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:28:44.

14/10/2020 - 12:23:43 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,2500
14/10/2020 - 12:24:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0121 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:24:24.
14/10/2020 - 12:24:25 Sistema O item 0121 foi encerrado.

14/10/2020 - 12:24:43 Sistema Para o item 0128, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:29:44.

14/10/2020 - 12:26:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0126 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:26:13.
14/10/2020 - 12:26:14 Sistema O item 0126 foi encerrado.

14/10/2020 - 12:26:17 Sistema Para o item 0125, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:31:17.

14/10/2020 - 12:26:17 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
22,4000, R$ 22,8100, R$ 23,8800

14/10/2020 - 12:27:11 Sistema Para o item 0123, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:32:12.

14/10/2020 - 12:27:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0130 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:27:23.
14/10/2020 - 12:27:23 Sistema O item 0130 foi encerrado.
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14/10/2020 - 12:27:32 Sistema Para o item 0124, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:32:33.

14/10/2020 - 12:27:38 Sistema Para o item 0122, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:32:39.

14/10/2020 - 12:27:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
48,0200, R$ 49,9000, R$ 52,1100

14/10/2020 - 12:28:02 Sistema Para o item 0127, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:33:03.

14/10/2020 - 12:28:02 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,7692,
R$ 0,9340, R$ 0,9900

14/10/2020 - 12:28:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0129 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:28:44. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 12:29:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0128 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:29:44.
14/10/2020 - 12:29:45 Sistema O item 0128 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:29:56 Sistema O item 0141 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:29:56 Sistema O item 0141 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:29:57 Sistema O item 0142 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:29:59 Sistema O item 0143 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:29:59 Sistema O item 0143 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:30:00 Sistema O item 0145 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:30:00 Sistema O item 0145 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:30:01 Sistema O item 0146 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:30:01 Sistema O item 0146 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:30:02 Sistema O item 0147 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:30:03 Sistema O item 0148 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:30:05 Sistema O item 0150 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:30:05 Sistema O item 0150 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/10/2020 - 12:31:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0125 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:31:17. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 12:32:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0123 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:32:12.
14/10/2020 - 12:32:13 Sistema O item 0123 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:32:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0124 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:32:33.
14/10/2020 - 12:32:34 Sistema O item 0124 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:32:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0122 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:32:39.
14/10/2020 - 12:32:40 Sistema O item 0122 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:33:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0127 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:33:03.
14/10/2020 - 12:33:04 Sistema O item 0127 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:34:01 Sistema O item 0131 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:34:04 Sistema O item 0132 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:34:04 Sistema O item 0134 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:34:07 Sistema O item 0135 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:34:07 Sistema O item 0136 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:34:10 Sistema O item 0137 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:34:10 Sistema O item 0138 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:34:13 Sistema O item 0139 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:34:35 Sistema O item 0140 entrou em tempo aleatório.

14/10/2020 - 12:34:51 Sistema O item 0125 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 13:05 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 12:35:33 Sistema O item 0129 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 13:06 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 12:36:41 Sistema Para o item 0132, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:41:42.

14/10/2020 - 12:37:45 Sistema Para o item 0131, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:42:45.

14/10/2020 - 12:39:12 Sistema Para o item 0137, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:44:13.

14/10/2020 - 12:40:06 Sistema Para o item 0134, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:45:07.

14/10/2020 - 12:40:12 Sistema Para o item 0135, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:45:13.

14/10/2020 - 12:40:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0800,
R$ 0,0985

14/10/2020 - 12:40:39 Sistema Para o item 0136, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:45:40.

14/10/2020 - 12:40:39 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,1370,
R$ 2,2500, R$ 2,6400

14/10/2020 - 12:41:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0132 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:41:42.
14/10/2020 - 12:41:43 Sistema O item 0132 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:42:40 Sistema O item 0065 foi encerrado.

14/10/2020 - 12:42:43 Sistema Para o item 0139, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:47:43.

14/10/2020 - 12:42:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0131 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:42:45.
14/10/2020 - 12:42:46 Sistema O item 0131 foi encerrado.

14/10/2020 - 12:43:58 Sistema Para o item 0138, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:48:59.

14/10/2020 - 12:44:14 Sistema Para o item 0140, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:49:14.

14/10/2020 - 12:44:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0137 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:44:13.
14/10/2020 - 12:44:14 Sistema O item 0137 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:44:56 Sistema O item 0141 entrou em tempo aleatório.
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14/10/2020 - 12:44:59 Sistema O item 0142 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:44:59 Sistema O item 0143 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:45:02 Sistema O item 0145 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:45:02 Sistema O item 0146 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:45:02 Sistema O item 0147 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:45:05 Sistema O item 0148 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:45:05 Sistema O item 0150 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 12:45:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0134 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:45:07.
14/10/2020 - 12:45:08 Sistema O item 0134 foi encerrado.

14/10/2020 - 12:45:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0135 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:45:13. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 12:45:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0136 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:45:40.
14/10/2020 - 12:45:41 Sistema O item 0136 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:45:44 Sistema O item 0135 foi encerrado.

14/10/2020 - 12:46:05 Sistema Para o item 0148, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:51:05.

14/10/2020 - 12:46:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0699,
R$ 0,0741

14/10/2020 - 12:46:14 Sistema Para o item 0143, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:51:15.

14/10/2020 - 12:46:26 Sistema Para o item 0147, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:51:27.

14/10/2020 - 12:46:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0674,
R$ 0,0700

14/10/2020 - 12:47:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0139 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:47:43.
14/10/2020 - 12:47:45 Sistema O item 0139 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:48:28 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 136,139 e 140, estamos esperando melhores lances
14/10/2020 - 12:49:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0138 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:48:59.
14/10/2020 - 12:49:00 Sistema O item 0138 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:49:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0140 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:49:14.
14/10/2020 - 12:49:15 Sistema O item 0140 foi encerrado.

14/10/2020 - 12:49:33 Sistema Para o item 0141, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:54:34.

14/10/2020 - 12:49:33 Sistema Para o item 0146, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:54:34.

14/10/2020 - 12:49:33 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0785,
R$ 0,0840, R$ 0,0960

14/10/2020 - 12:49:41 Sistema O item 0151 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:49:41 Sistema O item 0151 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:49:42 Sistema O item 0152 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:49:42 Sistema O item 0152 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:49:43 Sistema O item 0153 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:49:43 Sistema O item 0153 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:49:44 Sistema O item 0154 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:49:44 Sistema O item 0154 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:49:46 Sistema O item 0155 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:49:46 Sistema O item 0155 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:49:47 Sistema O item 0156 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:49:47 Sistema O item 0156 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:49:50 Sistema O item 0157 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:49:50 Sistema O item 0157 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:49:51 Sistema O item 0158 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:49:51 Sistema O item 0158 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 12:49:52 Sistema O item 0159 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 12:49:53 Sistema O item 0160 foi aberto pelo pregoeiro.

14/10/2020 - 12:50:03 Sistema Para o item 0150, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:55:04.

14/10/2020 - 12:51:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0148 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:51:05.
14/10/2020 - 12:51:07 Sistema O item 0148 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:51:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0143 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:51:15.
14/10/2020 - 12:51:16 Sistema O item 0143 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:51:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0147 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:51:27.
14/10/2020 - 12:51:28 Sistema O item 0147 foi encerrado.

14/10/2020 - 12:52:04 Sistema Para o item 0145, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:57:05.

14/10/2020 - 12:52:04 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0900,
R$ 0,1100

14/10/2020 - 12:53:04 Sistema Para o item 0142, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 12:58:05.

14/10/2020 - 12:54:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0141 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:54:34.
14/10/2020 - 12:54:35 Sistema O item 0141 foi encerrado.

14/10/2020 - 12:54:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0146 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:54:34. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 12:55:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0150 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:55:04.
14/10/2020 - 12:55:05 Sistema O item 0150 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:55:08 Sistema O item 0146 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:57:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0145 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:57:05.
14/10/2020 - 12:57:06 Sistema O item 0145 foi encerrado.
14/10/2020 - 12:58:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0142 foi encerrada em 14/10/2020 às 12:58:05.
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14/10/2020 - 12:58:06 Sistema O item 0142 foi encerrado.
14/10/2020 - 13:04:34 Sistema O item 0161 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:04:36 Sistema O item 0162 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:04:36 Sistema O item 0162 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:04:39 Sistema O item 0163 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:04:41 Sistema O item 0151 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:04:42 Sistema O item 0164 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:04:42 Sistema O item 0164 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:04:43 Sistema O item 0166 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:04:43 Sistema O item 0166 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:04:44 Sistema O item 0167 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:04:44 Sistema O item 0152 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:04:44 Sistema O item 0153 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:04:44 Sistema O item 0154 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:04:46 Sistema O item 0168 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:04:46 Sistema O item 0168 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:04:47 Sistema O item 0169 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:04:47 Sistema O item 0169 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:04:47 Sistema O item 0155 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:04:47 Sistema O item 0156 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:04:50 Sistema O item 0170 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:04:50 Sistema O item 0170 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:04:50 Sistema O item 0157 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:04:53 Sistema O item 0158 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:04:53 Sistema O item 0159 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:04:53 Sistema O item 0160 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:06:27 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 161, 162 e 168, estamos esperando melhores lances

14/10/2020 - 13:06:29 Sistema Para o item 0151, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:11:30.

14/10/2020 - 13:06:29 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1500,
R$ 0,1603, R$ 0,9990

14/10/2020 - 13:06:29 Sistema Para o item 0158, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:11:30.

14/10/2020 - 13:08:27 Sistema Para o item 0153, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:13:28.

14/10/2020 - 13:08:27 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
24,1900, R$ 24,5000

14/10/2020 - 13:08:57 Sistema Para o item 0155, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:13:58.

14/10/2020 - 13:09:03 Sistema Para o item 0154, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:14:04.

14/10/2020 - 13:09:03 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,8500

14/10/2020 - 13:09:58 Sistema Para o item 0152, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:14:58.

14/10/2020 - 13:10:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0125 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:10:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 13:10:10 Sistema O item 0125 foi encerrado.

14/10/2020 - 13:11:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0129 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:11:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 13:11:13 Sistema O item 0129 foi encerrado.

14/10/2020 - 13:11:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0151 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:11:30. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 13:11:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0158 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:11:30.

14/10/2020 - 13:11:32 Sistema O item 0158 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 13:11:32 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,1545 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0158 até 14/10/2020 às 13:16:31.

14/10/2020 - 13:11:37 Sistema Para o item 0160, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:16:38.

14/10/2020 - 13:11:37 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 8,9744,
R$ 9,0000, R$ 9,7500

14/10/2020 - 13:11:49 Sistema Para o item 0156, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:16:50.

14/10/2020 - 13:12:28 Sistema Para o item 0157, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:17:29.

14/10/2020 - 13:12:29 Sistema O item 0158 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,1533.
14/10/2020 - 13:12:29 Sistema O item 0158 foi encerrado.

14/10/2020 - 13:12:49 Sistema Para o item 0159, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:17:50.

14/10/2020 - 13:12:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,5000
14/10/2020 - 13:13:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0153 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:13:28.
14/10/2020 - 13:13:29 Sistema O item 0153 foi encerrado.

14/10/2020 - 13:13:58 Sistema O item 0151 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 13:44 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 13:13:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0155 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:13:58.

14/10/2020 - 13:14:00 Sistema O item 0155 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 13:14:00 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,0733 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0155 até 14/10/2020 às 13:18:59.

14/10/2020 - 13:14:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0154 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:14:04.
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14/10/2020 - 13:14:05 Sistema O item 0154 foi encerrado.
14/10/2020 - 13:14:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0152 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:14:58.
14/10/2020 - 13:14:59 Sistema O item 0152 foi encerrado.
14/10/2020 - 13:15:34 Sistema O item 0155 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,0719.
14/10/2020 - 13:15:34 Sistema O item 0155 foi encerrado.
14/10/2020 - 13:16:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0160 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:16:38.
14/10/2020 - 13:16:39 Sistema O item 0160 foi encerrado.
14/10/2020 - 13:16:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0156 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:16:50.
14/10/2020 - 13:16:51 Sistema O item 0156 foi encerrado.
14/10/2020 - 13:17:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0157 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:17:29.
14/10/2020 - 13:17:30 Sistema O item 0157 foi encerrado.
14/10/2020 - 13:17:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0159 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:17:50.
14/10/2020 - 13:17:51 Sistema O item 0159 foi encerrado.
14/10/2020 - 13:18:16 Sistema O item 0173 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:18:16 Sistema O item 0173 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:18:18 Sistema O item 0174 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:18:18 Sistema O item 0174 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:18:22 Sistema O item 0172 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:18:23 Sistema O item 0171 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:18:25 Sistema O item 0175 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:18:25 Sistema O item 0175 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:18:26 Sistema O item 0176 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:18:26 Sistema O item 0176 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:18:27 Sistema O item 0177 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:18:28 Sistema O item 0178 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:18:28 Sistema O item 0178 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:18:29 Sistema O item 0179 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:18:29 Sistema O item 0179 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:18:30 Sistema O item 0180 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:18:30 Sistema O item 0180 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:19:05 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos iten 177, estamos esperando melhores lances
14/10/2020 - 13:19:36 Sistema O item 0161 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:19:36 Sistema O item 0162 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:19:40 Sistema O item 0163 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:19:43 Sistema O item 0164 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:19:43 Sistema O item 0166 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:19:46 Sistema O item 0167 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:19:46 Sistema O item 0168 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:19:49 Sistema O item 0169 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:19:52 Sistema O item 0170 entrou em tempo aleatório.

14/10/2020 - 13:20:34 Sistema Para o item 0166, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:25:34.

14/10/2020 - 13:20:43 Sistema Para o item 0164, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:25:43.

14/10/2020 - 13:23:11 Sistema Para o item 0169, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:28:11.

14/10/2020 - 13:23:53 Sistema Para o item 0168, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:28:53.

14/10/2020 - 13:25:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0166 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:25:34.

14/10/2020 - 13:25:36 Sistema O item 0166 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 13:25:36 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 8,2400 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0166 até 14/10/2020 às 13:30:35.

14/10/2020 - 13:25:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0164 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:25:43.
14/10/2020 - 13:25:44 Sistema O item 0164 foi encerrado.

14/10/2020 - 13:26:15 Sistema Para o item 0162, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:31:15.

14/10/2020 - 13:26:42 Sistema Para o item 0163, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:31:42.

14/10/2020 - 13:26:45 Sistema Para o item 0170, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:31:45.

14/10/2020 - 13:26:45 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,9000,
R$ 4,0000

14/10/2020 - 13:27:42 Sistema Para o item 0161, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:32:42.

14/10/2020 - 13:27:42 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,3265
14/10/2020 - 13:28:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0169 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:28:11.
14/10/2020 - 13:28:12 Sistema O item 0169 foi encerrado.
14/10/2020 - 13:28:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0168 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:28:53.
14/10/2020 - 13:28:54 Sistema O item 0168 foi encerrado.
14/10/2020 - 13:29:04 Sistema O item 0166 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 7,9900.
14/10/2020 - 13:29:04 Sistema O item 0166 foi encerrado.

14/10/2020 - 13:29:12 Sistema Para o item 0167, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:34:13.

14/10/2020 - 13:31:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0162 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:31:15.

14/10/2020 - 13:31:17 Sistema O item 0162 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 13:31:17 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 9,1250 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0162 até 14/10/2020 às 13:36:16.
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14/10/2020 - 13:31:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0163 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:31:42.
14/10/2020 - 13:31:43 Sistema O item 0163 foi encerrado.
14/10/2020 - 13:31:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0170 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:31:45.
14/10/2020 - 13:31:46 Sistema O item 0170 foi encerrado.
14/10/2020 - 13:32:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0161 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:32:42.
14/10/2020 - 13:32:44 Sistema O item 0161 foi encerrado.
14/10/2020 - 13:33:17 Sistema O item 0173 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:33:20 Sistema O item 0174 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:33:23 Sistema O item 0171 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:33:23 Sistema O item 0172 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:33:26 Sistema O item 0175 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:33:26 Sistema O item 0176 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:33:29 Sistema O item 0177 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:33:29 Sistema O item 0178 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:33:29 Sistema O item 0179 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:33:32 Sistema O item 0180 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:34:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0167 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:34:13.
14/10/2020 - 13:34:14 Sistema O item 0167 foi encerrado.

14/10/2020 - 13:34:17 Sistema Para o item 0180, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:39:17.

14/10/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0173, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:40:15.

14/10/2020 - 13:35:15 Sistema Para o item 0177, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:40:15.

14/10/2020 - 13:35:18 Sistema O item 0181 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:35:19 Sistema O item 0182 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:35:20 Sistema O item 0183 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:35:21 Sistema O item 0184 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:35:22 Sistema O item 0185 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:35:22 Sistema O item 0185 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:35:23 Sistema O item 0186 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:35:23 Sistema O item 0186 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:35:24 Sistema O item 0187 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:35:24 Sistema O item 0187 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:35:25 Sistema O item 0188 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:35:26 Sistema O item 0189 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:35:26 Sistema O item 0189 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:35:28 Sistema O item 0190 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:35:28 Sistema O item 0190 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:36:18 Sistema O item 0000 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
14/10/2020 - 13:36:18 Sistema O item 0000 foi encerrado.

14/10/2020 - 13:38:39 Sistema Para o item 0179, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:43:40.

14/10/2020 - 13:38:45 Sistema Para o item 0172, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:43:46.

14/10/2020 - 13:38:45 Sistema Para o item 0174, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:43:46.

14/10/2020 - 13:39:05 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 0,0116 para o item 0178 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

14/10/2020 - 13:39:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0180 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:39:17.
14/10/2020 - 13:39:19 Sistema O item 0180 foi encerrado.
14/10/2020 - 13:39:59 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 0,0116 para o item 0178 foi aprovado pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:39:59 Sistema O item 0178 terá um novo tempo de iminencia definido devido ao cancelamento do lance.
14/10/2020 - 13:40:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0173 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:40:15.
14/10/2020 - 13:40:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0177 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:40:15.
14/10/2020 - 13:40:16 Sistema O item 0177 foi encerrado.

14/10/2020 - 13:40:17 Sistema O item 0173 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 13:40:17 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 3,2000 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0173 até 14/10/2020 às 13:45:16.

14/10/2020 - 13:41:16 Sistema Para o item 0175, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:46:17.

14/10/2020 - 13:41:18 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 181, 183,184 e 190, estamos esperando melhores lances

14/10/2020 - 13:42:01 Sistema Para o item 0176, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:47:02.

14/10/2020 - 13:42:16 Sistema Para o item 0171, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:47:17.

14/10/2020 - 13:42:16 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,2138,
R$ 0,2300, R$ 0,2336

14/10/2020 - 13:42:35 Sistema Para o item 0178, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:47:35.

14/10/2020 - 13:43:00 Sistema O item 0173 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 3,0690.
14/10/2020 - 13:43:00 Sistema O item 0173 foi encerrado.
14/10/2020 - 13:43:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0179 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:43:40.
14/10/2020 - 13:43:41 Sistema O item 0179 foi encerrado.

14/10/2020 - 13:43:47 Sistema Para o item 0172, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:48:48.

14/10/2020 - 13:43:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,8767,
R$ 4,9615, R$ 6,8500
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14/10/2020 - 13:43:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0174 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:43:46.
14/10/2020 - 13:43:47 Sistema O item 0174 foi encerrado.
14/10/2020 - 13:46:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0175 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:46:17.
14/10/2020 - 13:46:18 Sistema O item 0175 foi encerrado.
14/10/2020 - 13:47:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0176 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:47:02.
14/10/2020 - 13:47:03 Sistema O item 0176 foi encerrado.
14/10/2020 - 13:47:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0171 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:47:17.
14/10/2020 - 13:47:18 Sistema O item 0171 foi encerrado.

14/10/2020 - 13:47:36 Sistema Para o item 0178, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:52:37.

14/10/2020 - 13:47:36 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1160,
R$ 0,1290, R$ 0,1340

14/10/2020 - 13:48:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0172 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:48:48. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 13:49:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0151 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:49:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 13:49:13 Sistema O item 0151 foi encerrado.

14/10/2020 - 13:49:44 Sistema O item 0172 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 14:20 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 13:50:19 Sistema O item 0181 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:50:19 Sistema O item 0182 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:50:22 Sistema O item 0183 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:50:22 Sistema O item 0184 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:50:22 Sistema O item 0185 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:50:25 Sistema O item 0186 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:50:25 Sistema O item 0187 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:50:25 Sistema O item 0188 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:50:28 Sistema O item 0191 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:50:28 Sistema O item 0191 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:50:28 Sistema O item 0189 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:50:28 Sistema O item 0190 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 13:50:29 Sistema O item 0192 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:50:29 Sistema O item 0192 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:50:29 Sistema O item 0193 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:50:29 Sistema O item 0193 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:50:31 Sistema O item 0194 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:50:31 Sistema O item 0194 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:50:31 Sistema O item 0195 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:50:31 Sistema O item 0195 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:50:32 Sistema O item 0196 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:50:32 Sistema O item 0196 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:50:34 Sistema O item 0197 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:50:34 Sistema O item 0197 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:50:35 Sistema O item 0198 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:50:35 Sistema O item 0198 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:50:36 Sistema O item 0199 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:50:36 Sistema O item 0199 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 13:50:37 Sistema O item 0200 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 13:51:58 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 193,198 e 200, estamos esperando melhores lances

14/10/2020 - 13:52:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0178 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:52:37. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 13:53:03 Sistema O item 0178 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 14:25 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 13:53:53 Sistema Para o item 0181, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:58:54.

14/10/2020 - 13:53:59 Sistema Para o item 0190, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 13:59:00.

14/10/2020 - 13:54:59 Sistema Para o item 0182, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:00:00.

14/10/2020 - 13:54:59 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,2260

14/10/2020 - 13:55:18 Sistema Para o item 0188, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:00:18.

14/10/2020 - 13:55:30 Sistema Para o item 0184, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:00:30.

14/10/2020 - 13:55:30 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,2460,
R$ 0,2594, R$ 0,2600

14/10/2020 - 13:56:24 Sistema Para o item 0186, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:01:25.

14/10/2020 - 13:57:24 Sistema Para o item 0183, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:02:25.

14/10/2020 - 13:58:49 Sistema Para o item 0187, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:03:49.

14/10/2020 - 13:58:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0181 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:58:54. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 13:59:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0190 foi encerrada em 14/10/2020 às 13:59:00.
14/10/2020 - 13:59:01 Sistema O item 0190 foi encerrado.

14/10/2020 - 13:59:22 Sistema Para o item 0189, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:04:22.

14/10/2020 - 13:59:31 Sistema Para o item 0185, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:04:31.
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14/10/2020 - 14:00:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0182 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:00:00.
14/10/2020 - 14:00:01 Sistema O item 0182 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:00:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0188 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:00:18.
14/10/2020 - 14:00:19 Sistema O item 0188 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:00:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0184 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:00:30.
14/10/2020 - 14:00:31 Sistema O item 0184 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:01:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0186 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:01:25.
14/10/2020 - 14:01:25 Sistema O item 0186 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:01:50 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 193, 198 e 200, estamos esperando melhores lances
14/10/2020 - 14:02:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0183 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:02:25.
14/10/2020 - 14:02:26 Sistema O item 0183 foi encerrado.

14/10/2020 - 14:03:02 Sistema O item 0181 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 14:35 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 14:03:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0187 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:03:49.
14/10/2020 - 14:03:50 Sistema O item 0187 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:04:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0189 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:04:22.
14/10/2020 - 14:04:23 Sistema O item 0189 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:04:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0185 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:04:31.

14/10/2020 - 14:04:33 Sistema O item 0185 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 14:04:34 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,2890 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0185 até 14/10/2020 às 14:09:32.

14/10/2020 - 14:05:06 Sistema O item 0201 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:05:06 Sistema O item 0201 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:05:08 Sistema O item 0202 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:05:08 Sistema O item 0202 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:05:09 Sistema O item 0203 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:05:09 Sistema O item 0203 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:05:10 Sistema O item 0204 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:05:10 Sistema O item 0204 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:05:12 Sistema O item 0208 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:05:12 Sistema O item 0208 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:05:12 Sistema O item 0209 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:05:13 Sistema O item 0210 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:05:13 Sistema O item 0210 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:05:18 Sistema O item 0207 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:05:18 Sistema O item 0207 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:05:30 Sistema O item 0191 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:05:30 Sistema O item 0192 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:05:30 Sistema O item 0193 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:05:33 Sistema O item 0194 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:05:33 Sistema O item 0195 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:05:33 Sistema O item 0196 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:05:36 Sistema O item 0197 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:05:36 Sistema O item 0198 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:05:36 Sistema O item 0199 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:05:39 Sistema O item 0200 entrou em tempo aleatório.

14/10/2020 - 14:06:18 Sistema Para o item 0194, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:11:18.

14/10/2020 - 14:06:19 Sistema O item 0185 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,2790.
14/10/2020 - 14:06:19 Sistema O item 0185 foi encerrado.

14/10/2020 - 14:08:34 Sistema Para o item 0196, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:13:34.

14/10/2020 - 14:08:49 Sistema Para o item 0200, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:13:49.

14/10/2020 - 14:09:58 Sistema Para o item 0193, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:14:59.

14/10/2020 - 14:11:04 Sistema Para o item 0192, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:16:05.

14/10/2020 - 14:11:04 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,9800,
R$ 5,3600, R$ 8,0000

14/10/2020 - 14:11:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0194 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:11:18.
14/10/2020 - 14:11:20 Sistema O item 0194 foi encerrado.

14/10/2020 - 14:11:32 Sistema Para o item 0195, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:16:32.

14/10/2020 - 14:12:17 Sistema Para o item 0191, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:17:17.

14/10/2020 - 14:12:17 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,8440,
R$ 3,1900, R$ 3,8400

14/10/2020 - 14:13:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0196 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:13:34.
14/10/2020 - 14:13:35 Sistema O item 0196 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:13:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0200 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:13:49.
14/10/2020 - 14:13:50 Sistema O item 0200 foi encerrado.

14/10/2020 - 14:13:53 Sistema Para o item 0199, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:18:54.

14/10/2020 - 14:14:38 Pregoeiro Reiteramos o pedido para que os licitantes dos itens 181, 183, 184 e 190 melhorem seus lances

14/10/2020 - 14:14:48 Sistema Para o item 0197, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:19:48.
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14/10/2020 - 14:14:51 Sistema Para o item 0198, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:19:51.

14/10/2020 - 14:15:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0193 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:14:59.
14/10/2020 - 14:15:00 Sistema O item 0193 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:16:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0192 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:16:05.
14/10/2020 - 14:16:06 Sistema O item 0192 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:16:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0195 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:16:32.
14/10/2020 - 14:16:33 Sistema O item 0195 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:17:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0191 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:17:17.
14/10/2020 - 14:17:18 Sistema O item 0191 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:18:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0199 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:18:54.

14/10/2020 - 14:18:56 Sistema O item 0199 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 14:18:56 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,5300 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0199 até 14/10/2020 às 14:23:55.

14/10/2020 - 14:19:40 Pregoeiro Pedimos para os licitantes dos itens 202 e 209 que deem melhores lances
14/10/2020 - 14:19:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0197 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:19:48.
14/10/2020 - 14:19:49 Sistema O item 0197 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:19:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0198 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:19:51.
14/10/2020 - 14:19:52 Sistema O item 0198 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:20:07 Sistema O item 0201 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:20:10 Sistema O item 0202 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:20:10 Sistema O item 0203 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:20:10 Sistema O item 0204 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:20:13 Sistema O item 0211 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:20:13 Sistema O item 0208 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:20:13 Sistema O item 0209 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:20:13 Sistema O item 0210 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:20:14 Sistema O item 0213 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:20:14 Sistema O item 0214 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:20:16 Sistema O item 0216 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:20:16 Sistema O item 0216 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:20:17 Sistema O item 0217 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:20:17 Sistema O item 0217 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:20:19 Sistema O item 0215 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:20:19 Sistema O item 0215 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:20:19 Sistema O item 0207 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:20:21 Sistema O item 0218 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:20:21 Sistema O item 0218 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:20:25 Sistema O item 0219 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:20:25 Sistema O item 0219 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:20:25 Sistema O item 0220 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:20:25 Sistema O item 0220 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/10/2020 - 14:21:29 Sistema Para o item 0201, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:26:29.

14/10/2020 - 14:23:56 Sistema Para o item 0202, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:28:57.

14/10/2020 - 14:23:56 Sistema O item 0000 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
14/10/2020 - 14:23:56 Sistema O item 0000 foi encerrado.

14/10/2020 - 14:25:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0172 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:25:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 14:25:09 Sistema O item 0172 foi encerrado.

14/10/2020 - 14:26:00 Sistema Para o item 0204, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:31:01.

14/10/2020 - 14:26:00 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,9060,
R$ 4,6154

14/10/2020 - 14:26:15 Pregoeiro Solicitamos melhores lances para os itens 211, 214 e 220

14/10/2020 - 14:26:30 Sistema Para o item 0207, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:31:31.

14/10/2020 - 14:26:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0201 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:26:29.
14/10/2020 - 14:26:30 Sistema O item 0201 foi encerrado.

14/10/2020 - 14:27:09 Sistema Para o item 0208, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:32:10.

14/10/2020 - 14:28:28 Sistema Para o item 0203, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:33:28.

14/10/2020 - 14:28:31 Sistema Para o item 0209, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:33:32.

14/10/2020 - 14:28:37 Sistema Para o item 0210, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:33:38.

14/10/2020 - 14:28:37 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
15,0000, R$ 19,9359

14/10/2020 - 14:28:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0202 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:28:57.
14/10/2020 - 14:28:58 Sistema O item 0202 foi encerrado.

14/10/2020 - 14:30:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0178 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:30:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 14:30:07 Sistema O item 0178 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:31:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0204 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:31:01.
14/10/2020 - 14:31:02 Sistema O item 0204 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:31:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0207 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:31:31.
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14/10/2020 - 14:31:33 Sistema O item 0207 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 14:31:33 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,4280 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0207 até 14/10/2020 às 14:36:32.

14/10/2020 - 14:32:11 Sistema Para o item 0208, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:37:11.

14/10/2020 - 14:32:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,0000
14/10/2020 - 14:33:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0203 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:33:28.
14/10/2020 - 14:33:29 Sistema O item 0203 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:33:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0209 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:33:32.
14/10/2020 - 14:33:32 Sistema O item 0209 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:33:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0210 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:33:38.
14/10/2020 - 14:33:38 Sistema O item 0210 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:34:28 Sistema O item 0207 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,4079.
14/10/2020 - 14:34:28 Sistema O item 0207 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:35:15 Sistema O item 0211 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:35:15 Sistema O item 0213 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:35:15 Sistema O item 0214 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:35:18 Sistema O item 0216 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:35:18 Sistema O item 0217 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:35:21 Sistema O item 0215 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:35:21 Sistema O item 0218 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:35:27 Sistema O item 0219 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:35:27 Sistema O item 0220 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:35:40 Sistema O item 0221 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:35:40 Sistema O item 0221 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:35:41 Sistema O item 0222 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:35:41 Sistema O item 0222 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:35:42 Sistema O item 0223 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:35:42 Sistema O item 0223 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:35:43 Sistema O item 0224 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:35:43 Sistema O item 0224 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:35:44 Sistema O item 0225 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:35:44 Sistema O item 0225 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:35:45 Sistema O item 0226 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:35:45 Sistema O item 0226 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:35:45 Sistema O item 0227 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:35:45 Sistema O item 0227 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:35:46 Sistema O item 0228 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:35:46 Sistema O item 0228 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:35:47 Sistema O item 0229 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:35:47 Sistema O item 0229 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:35:48 Sistema O item 0230 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:35:48 Sistema O item 0230 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/10/2020 - 14:36:27 Sistema Para o item 0215, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:41:28.

14/10/2020 - 14:36:27 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
24,5000, R$ 30,0000, R$ 44,4100

14/10/2020 - 14:37:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0208 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:37:11.
14/10/2020 - 14:37:12 Sistema O item 0208 foi encerrado.

14/10/2020 - 14:38:22 Sistema Para o item 0217, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:43:23.

14/10/2020 - 14:38:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 10,0000
14/10/2020 - 14:38:23 Pregoeiro Reiteramos o pedido para que os licitantes dos itens 211 e 214 melhorem seus lances

14/10/2020 - 14:38:34 Sistema Para o item 0214, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:43:34.

14/10/2020 - 14:38:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 10,7500

14/10/2020 - 14:38:52 Sistema Para o item 0218, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:43:53.

14/10/2020 - 14:38:58 Sistema Para o item 0219, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:43:59.

14/10/2020 - 14:40:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0181 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:40:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 14:40:07 Sistema O item 0181 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:41:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0215 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:41:28.
14/10/2020 - 14:41:29 Sistema O item 0215 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:41:30 Pregoeiro Abriremos os próximos 10 itens em alguns instantes

14/10/2020 - 14:42:26 Sistema Para o item 0216, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:47:27.

14/10/2020 - 14:42:41 Sistema Para o item 0220, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:47:42.

14/10/2020 - 14:43:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0217 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:43:23.
14/10/2020 - 14:43:23 Sistema O item 0217 foi encerrado.

14/10/2020 - 14:43:29 Sistema Para o item 0211, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:48:30.

14/10/2020 - 14:43:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0214 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:43:34.
14/10/2020 - 14:43:35 Sistema O item 0214 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:43:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0218 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:43:53.
14/10/2020 - 14:43:54 Sistema O item 0218 foi encerrado.
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14/10/2020 - 14:44:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0219 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:43:59.
14/10/2020 - 14:44:00 Sistema O item 0219 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:44:04 Sistema O item 0231 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:44:04 Sistema O item 0231 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:44:08 Sistema O item 0232 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:44:08 Sistema O item 0232 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:44:11 Sistema O item 0233 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:44:12 Sistema O item 0234 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:44:13 Sistema O item 0235 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:44:13 Sistema O item 0235 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:44:13 Sistema O item 0236 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:44:13 Sistema O item 0236 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:44:14 Sistema O item 0237 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:44:14 Sistema O item 0237 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:44:15 Sistema O item 0238 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:44:15 Sistema O item 0238 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:44:15 Sistema O item 0239 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:44:15 Sistema O item 0239 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:44:16 Sistema O item 0240 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:44:16 Sistema O item 0240 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/10/2020 - 14:44:33 Sistema Para o item 0213, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:49:33.

14/10/2020 - 14:45:25 Pregoeiro Reiteramos o pedido para que os licitantes dos itens 211 e 220 melhorem seus lances
14/10/2020 - 14:47:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0216 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:47:27.
14/10/2020 - 14:47:28 Sistema O item 0216 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:47:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0220 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:47:42.
14/10/2020 - 14:47:43 Sistema O item 0220 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:48:24 Pregoeiro Solicitamos aos licitantes dos itens da página 23 para que melhorem seus lances
14/10/2020 - 14:48:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0211 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:48:30.
14/10/2020 - 14:48:31 Sistema O item 0211 foi encerrado.

14/10/2020 - 14:49:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0213 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:49:33. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 14:50:15 Sistema O item 0213 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 15:21 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 14:50:41 Sistema O item 0221 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:50:41 Sistema O item 0222 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:50:44 Sistema O item 0223 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:50:44 Sistema O item 0224 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:50:44 Sistema O item 0225 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:50:47 Sistema O item 0226 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:50:47 Sistema O item 0227 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:50:47 Sistema O item 0228 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:50:47 Sistema O item 0229 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:50:50 Sistema O item 0230 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:51:36 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 231, 237 e 239 estamos esperando melhores lances

14/10/2020 - 14:51:41 Sistema Para o item 0225, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:56:42.

14/10/2020 - 14:53:48 Sistema Para o item 0223, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:58:49.

14/10/2020 - 14:53:48 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,7693,
R$ 6,8540

14/10/2020 - 14:53:51 Sistema Para o item 0229, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:58:51.

14/10/2020 - 14:53:51 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,9110,
R$ 8,0000

14/10/2020 - 14:54:51 Sistema Para o item 0221, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 14:59:52.

14/10/2020 - 14:55:17 Pregoeiro Abriremos novos itens
14/10/2020 - 14:55:21 Sistema O item 0242 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:55:21 Sistema O item 0242 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:55:26 Sistema O item 0243 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:55:26 Sistema O item 0244 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:55:26 Sistema O item 0244 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:55:27 Sistema O item 0245 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:55:28 Sistema O item 0246 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:55:28 Sistema O item 0247 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:55:28 Sistema O item 0247 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:55:30 Sistema O item 0241 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:55:30 Sistema O item 0241 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:55:38 Sistema O item 0248 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:55:38 Sistema O item 0248 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 14:55:39 Sistema O item 0249 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:55:39 Sistema O item 0250 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 14:55:39 Sistema O item 0250 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/10/2020 - 14:56:21 Sistema Para o item 0222, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:01:22.

14/10/2020 - 14:56:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,3000,
R$ 1,5385, R$ 1,6500

14/10/2020 - 14:56:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0225 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:56:42.
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14/10/2020 - 14:56:43 Sistema O item 0225 foi encerrado.

14/10/2020 - 14:57:19 Sistema Para o item 0226, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:02:20.

14/10/2020 - 14:58:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0223 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:58:49.
14/10/2020 - 14:58:49 Sistema O item 0223 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:58:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0229 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:58:51.
14/10/2020 - 14:58:52 Sistema O item 0229 foi encerrado.
14/10/2020 - 14:59:04 Sistema O item 0231 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:59:10 Sistema O item 0232 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:59:13 Sistema O item 0233 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:59:13 Sistema O item 0234 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:59:13 Sistema O item 0235 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:59:13 Sistema O item 0236 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:59:16 Sistema O item 0237 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:59:16 Sistema O item 0238 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:59:16 Sistema O item 0239 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 14:59:16 Sistema O item 0240 entrou em tempo aleatório.

14/10/2020 - 14:59:40 Sistema Para o item 0224, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:04:41.

14/10/2020 - 14:59:49 Sistema Para o item 0228, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:04:50.

14/10/2020 - 14:59:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0221 foi encerrada em 14/10/2020 às 14:59:52.
14/10/2020 - 14:59:53 Sistema O item 0221 foi encerrado.

14/10/2020 - 15:00:11 Sistema Para o item 0227, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:05:11.

14/10/2020 - 15:00:47 Sistema Para o item 0235, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:05:48.

14/10/2020 - 15:00:50 Sistema Para o item 0230, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:05:50.

14/10/2020 - 15:00:50 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,9720,
R$ 3,0000

14/10/2020 - 15:01:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0222 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:01:22.
14/10/2020 - 15:01:23 Sistema O item 0222 foi encerrado em situação de empate.
14/10/2020 - 15:01:37 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 231, 237 e 239 estamos esperando melhores lances
14/10/2020 - 15:01:58 Sistema Desempate realizado para o item 0222 tem como vencedor o fornecedor com token 32
14/10/2020 - 15:01:58 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 32, 1
14/10/2020 - 15:01:59 Sistema O item 0222 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:02:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0226 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:02:20.
14/10/2020 - 15:02:20 Sistema O item 0226 foi encerrado.

14/10/2020 - 15:02:23 Sistema Para o item 0231, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:07:24.

14/10/2020 - 15:02:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
37,7900, R$ 56,0000

14/10/2020 - 15:02:23 Sistema Para o item 0237, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:07:24.

14/10/2020 - 15:04:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0224 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:04:41.

14/10/2020 - 15:04:43 Sistema O item 0224 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 15:04:43 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,5220 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0224 até 14/10/2020 às 15:09:42.

14/10/2020 - 15:04:51 Sistema Para o item 0232, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:09:52.

14/10/2020 - 15:04:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0228 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:04:50.
14/10/2020 - 15:04:51 Sistema O item 0228 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:05:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0227 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:05:11.
14/10/2020 - 15:05:12 Sistema O item 0227 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:05:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0235 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:05:48.
14/10/2020 - 15:05:48 Sistema O item 0235 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:05:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0230 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:05:50.
14/10/2020 - 15:05:51 Sistema O item 0230 foi encerrado.

14/10/2020 - 15:06:40 Sistema Para o item 0234, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:11:40.

14/10/2020 - 15:06:40 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 8,6000,
R$ 13,8500, R$ 17,3077

14/10/2020 - 15:06:49 Sistema Para o item 0236, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:11:49.

14/10/2020 - 15:07:13 Sistema Para o item 0238, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:12:13.

14/10/2020 - 15:07:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0231 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:07:24. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 15:07:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0237 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:07:24.
14/10/2020 - 15:07:25 Sistema O item 0237 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:07:26 Pregoeiro Reiteramos o pedido para que os licitantes dos itens 241, 243, 245, 246 melhorem seus lances

14/10/2020 - 15:08:08 Sistema O item 0231 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 15:40 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 15:08:22 Sistema Para o item 0233, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:13:23.

14/10/2020 - 15:08:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
18,5000, R$ 18,5895
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14/10/2020 - 15:08:53 Sistema Para o item 0239, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:13:54.

14/10/2020 - 15:09:16 Sistema Para o item 0240, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:14:17.

14/10/2020 - 15:09:44 Sistema O item 0000 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
14/10/2020 - 15:09:44 Sistema O item 0000 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:09:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0232 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:09:52.
14/10/2020 - 15:09:53 Sistema O item 0232 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:10:21 Sistema O item 0251 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:10:21 Sistema O item 0251 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:10:22 Sistema O item 0252 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:10:22 Sistema O item 0252 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:10:23 Sistema O item 0253 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:10:23 Sistema O item 0253 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:10:23 Sistema O item 0242 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:10:24 Sistema O item 0254 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:10:24 Sistema O item 0254 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:10:25 Sistema O item 0255 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:10:25 Sistema O item 0255 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:10:26 Sistema O item 0256 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:10:26 Sistema O item 0243 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:10:26 Sistema O item 0244 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:10:27 Sistema O item 0257 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:10:27 Sistema O item 0257 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:10:28 Sistema O item 0258 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:10:28 Sistema O item 0258 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:10:29 Sistema O item 0259 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:10:29 Sistema O item 0259 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:10:29 Sistema O item 0245 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:10:29 Sistema O item 0246 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:10:29 Sistema O item 0247 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:10:30 Sistema O item 0260 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:10:32 Sistema O item 0241 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:10:38 Sistema O item 0248 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:10:41 Sistema O item 0249 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:10:41 Sistema O item 0250 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:11:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0234 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:11:40.
14/10/2020 - 15:11:41 Sistema O item 0234 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:11:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0236 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:11:49.
14/10/2020 - 15:11:50 Sistema O item 0236 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:12:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0238 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:12:13.
14/10/2020 - 15:12:14 Sistema O item 0238 foi encerrado.

14/10/2020 - 15:13:15 Sistema Para o item 0243, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:18:15.

14/10/2020 - 15:13:21 Sistema Para o item 0248, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:18:22.

14/10/2020 - 15:13:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0233 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:13:23.
14/10/2020 - 15:13:24 Sistema O item 0233 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:13:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0239 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:13:54.
14/10/2020 - 15:13:54 Sistema O item 0239 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:14:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0240 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:14:17.
14/10/2020 - 15:14:18 Sistema O item 0240 foi encerrado.

14/10/2020 - 15:14:48 Sistema Para o item 0244, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:19:49.

14/10/2020 - 15:14:51 Sistema Para o item 0242, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:19:52.

14/10/2020 - 15:15:18 Sistema Para o item 0246, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:20:19.

14/10/2020 - 15:16:49 Sistema Para o item 0245, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:21:49.

14/10/2020 - 15:16:52 Sistema Para o item 0249, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:21:52.

14/10/2020 - 15:16:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,7950

14/10/2020 - 15:17:49 Sistema Para o item 0247, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:22:50.

14/10/2020 - 15:17:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,4700,
R$ 0,6500

14/10/2020 - 15:18:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0243 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:18:15.
14/10/2020 - 15:18:16 Sistema O item 0243 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:18:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0248 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:18:22.
14/10/2020 - 15:18:22 Sistema O item 0248 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:19:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0244 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:19:49.
14/10/2020 - 15:19:50 Sistema O item 0244 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:19:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0242 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:19:52.
14/10/2020 - 15:19:53 Sistema O item 0242 foi encerrado.

14/10/2020 - 15:20:11 Sistema Para o item 0250, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:25:12.

14/10/2020 - 15:20:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 8,9900,
R$ 9,9000
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14/10/2020 - 15:20:20 Sistema Para o item 0241, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:25:20.

14/10/2020 - 15:20:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0246 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:20:19.
14/10/2020 - 15:20:20 Sistema O item 0246 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:21:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0245 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:21:49.
14/10/2020 - 15:21:50 Sistema O item 0245 foi encerrado.

14/10/2020 - 15:21:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0249 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:21:52. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 15:22:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0247 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:22:50.
14/10/2020 - 15:22:51 Sistema O item 0247 foi encerrado.

14/10/2020 - 15:24:35 Sistema O item 0249 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 15:55 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 15:25:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0250 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:25:12.
14/10/2020 - 15:25:12 Sistema O item 0250 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:25:21 Sistema O item 0251 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:25:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0241 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:25:20.
14/10/2020 - 15:25:21 Sistema O item 0241 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:25:24 Sistema O item 0261 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:25:24 Sistema O item 0261 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:25:24 Sistema O item 0252 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:25:24 Sistema O item 0253 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:25:24 Sistema O item 0254 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:25:25 Sistema O item 0262 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:25:25 Sistema O item 0262 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:25:26 Sistema O item 0263 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:25:26 Sistema O item 0263 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:25:26 Sistema O item 0264 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:25:27 Sistema O item 0265 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:25:27 Sistema O item 0255 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:25:27 Sistema O item 0256 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:25:27 Sistema O item 0257 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:25:28 Sistema O item 0266 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:25:28 Sistema O item 0266 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:25:28 Sistema O item 0267 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:25:30 Sistema O item 0269 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:25:30 Sistema O item 0269 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:25:30 Sistema O item 0258 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:25:30 Sistema O item 0259 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:25:30 Sistema O item 0260 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:25:32 Sistema O item 0268 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:25:32 Sistema O item 0268 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/10/2020 - 15:26:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0213 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:26:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 15:26:07 Sistema O item 0213 foi encerrado.

14/10/2020 - 15:26:28 Sistema Para o item 0256, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:31:28.

14/10/2020 - 15:26:28 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 7,6450,
R$ 7,6500

14/10/2020 - 15:26:43 Sistema Para o item 0252, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:31:43.

14/10/2020 - 15:26:43 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
12,5000, R$ 18,0000

14/10/2020 - 15:26:58 Sistema Para o item 0259, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:31:59.

14/10/2020 - 15:27:40 Pregoeiro Licitantes do item 251, pedimos que sejam dados melhores lances

14/10/2020 - 15:29:11 Sistema Para o item 0258, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:34:11.

14/10/2020 - 15:29:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0637,
R$ 0,0682, R$ 0,0700

14/10/2020 - 15:29:53 Sistema Para o item 0254, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:34:53.

14/10/2020 - 15:31:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0256 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:31:28.
14/10/2020 - 15:31:29 Sistema O item 0256 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:31:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0252 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:31:43.
14/10/2020 - 15:31:44 Sistema O item 0252 foi encerrado.

14/10/2020 - 15:31:59 Sistema Para o item 0259, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:37:00.

14/10/2020 - 15:31:59 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,8250,
R$ 1,3600

14/10/2020 - 15:32:39 Sistema Para o item 0251, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:37:39.

14/10/2020 - 15:32:39 Sistema Para o item 0253, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:37:39.

14/10/2020 - 15:33:48 Sistema Para o item 0260, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:38:49.

14/10/2020 - 15:34:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0258 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:34:11.
14/10/2020 - 15:34:12 Sistema O item 0258 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:34:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0254 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:34:53.
14/10/2020 - 15:34:54 Sistema O item 0254 foi encerrado.
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14/10/2020 - 15:35:09 Sistema Para o item 0255, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:40:10.

14/10/2020 - 15:35:09 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,4000,
R$ 2,4200, R$ 2,4900

14/10/2020 - 15:35:09 Sistema Para o item 0257, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:40:10.

14/10/2020 - 15:35:09 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0588,
R$ 0,0616, R$ 0,0621

14/10/2020 - 15:37:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0259 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:37:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 15:37:16 Sistema O item 0259 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:37:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0251 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:37:39.

14/10/2020 - 15:37:40 Sistema Para o item 0253, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:42:41.

14/10/2020 - 15:37:40 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0760,
R$ 0,0880, R$ 0,0929

14/10/2020 - 15:37:41 Sistema O item 0251 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 15:37:41 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 6,7500 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0251 até 14/10/2020 às 15:42:40.

14/10/2020 - 15:38:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0260 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:38:49.
14/10/2020 - 15:38:50 Sistema O item 0260 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:39:56 Pregoeiro Licitantes do item 265, melhorem seus lances
14/10/2020 - 15:40:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0255 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:40:10.
14/10/2020 - 15:40:11 Sistema O item 0255 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:40:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0257 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:40:10.
14/10/2020 - 15:40:11 Sistema O item 0257 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:40:20 Sistema O item 0251 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 6,6799.
14/10/2020 - 15:40:20 Sistema O item 0251 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:40:26 Sistema O item 0261 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:40:26 Sistema O item 0262 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:40:26 Sistema O item 0263 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:40:26 Sistema O item 0264 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:40:29 Sistema O item 0265 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:40:29 Sistema O item 0266 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:40:29 Sistema O item 0267 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:40:32 Sistema O item 0268 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:40:32 Sistema O item 0269 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:40:48 Sistema O item 0271 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:40:48 Sistema O item 0271 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:40:49 Sistema O item 0272 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:40:49 Sistema O item 0273 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:40:49 Sistema O item 0273 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:40:51 Sistema O item 0274 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:40:51 Sistema O item 0274 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:40:51 Sistema O item 0275 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:40:52 Sistema O item 0276 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:40:53 Sistema O item 0277 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:40:53 Sistema O item 0277 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:40:54 Sistema O item 0278 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:40:54 Sistema O item 0278 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:40:54 Sistema O item 0279 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:40:55 Sistema O item 0280 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:40:55 Sistema O item 0280 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/10/2020 - 15:42:21 Sistema Para o item 0262, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:47:21.

14/10/2020 - 15:42:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0253 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:42:41. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 15:42:48 Sistema O item 0253 foi encerrado.

14/10/2020 - 15:43:18 Sistema Para o item 0265, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:48:19.

14/10/2020 - 15:44:00 Sistema Para o item 0264, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:49:01.

14/10/2020 - 15:44:21 Sistema Para o item 0261, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:49:24.

14/10/2020 - 15:44:27 Sistema Para o item 0263, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:49:28.

14/10/2020 - 15:45:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0231 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:45:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 15:45:10 Sistema O item 0231 foi encerrado.

14/10/2020 - 15:45:40 Sistema Para o item 0266, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:50:40.

14/10/2020 - 15:46:10 Sistema Para o item 0269, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:51:10.

14/10/2020 - 15:46:49 Sistema Para o item 0268, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:51:50.

14/10/2020 - 15:47:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0262 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:47:21.
14/10/2020 - 15:47:22 Sistema O item 0262 foi encerrado.

14/10/2020 - 15:48:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0265 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:48:19. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
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14/10/2020 - 15:48:43 Sistema O item 0265 estará aberto para lances fechados em 14/10/2020 às 16:20 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

14/10/2020 - 15:49:02 Sistema Para o item 0264, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:54:02.

14/10/2020 - 15:49:02 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0670,
R$ 0,0691, R$ 0,0790

14/10/2020 - 15:49:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0261 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:49:24.
14/10/2020 - 15:49:26 Sistema O item 0261 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:49:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0263 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:49:28.
14/10/2020 - 15:49:29 Sistema O item 0263 foi encerrado.

14/10/2020 - 15:49:44 Sistema Para o item 0267, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 15:54:45.

14/10/2020 - 15:50:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0266 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:50:40.
14/10/2020 - 15:50:41 Sistema O item 0266 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:51:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0269 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:51:10.
14/10/2020 - 15:51:11 Sistema O item 0269 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:51:23 Pregoeiro Os últimos 10 itens serão abertos às 16h30min
14/10/2020 - 15:51:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0268 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:51:50.
14/10/2020 - 15:51:51 Sistema O item 0268 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:52:09 Pregoeiro Após, o processo será interrompido e retornaremos amanhã, às 9h conforme previsão editalícia
14/10/2020 - 15:54:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0264 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:54:02.
14/10/2020 - 15:54:03 Sistema O item 0264 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:54:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0267 foi encerrada em 14/10/2020 às 15:54:45.
14/10/2020 - 15:54:46 Sistema O item 0267 foi encerrado.
14/10/2020 - 15:55:49 Sistema O item 0271 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:55:49 Sistema O item 0272 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:55:49 Sistema O item 0273 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:55:52 Sistema O item 0274 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:55:52 Sistema O item 0275 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:55:52 Sistema O item 0276 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:55:55 Sistema O item 0277 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:55:55 Sistema O item 0278 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:55:55 Sistema O item 0279 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:55:55 Sistema O item 0280 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 15:56:15 Sistema O item 0281 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:56:15 Sistema O item 0281 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:56:16 Sistema O item 0282 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:56:16 Sistema O item 0282 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:56:17 Sistema O item 0283 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:56:17 Sistema O item 0283 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:56:18 Sistema O item 0284 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:56:18 Sistema O item 0284 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:56:19 Sistema O item 0285 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:56:19 Sistema O item 0285 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:56:20 Sistema O item 0286 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:56:20 Sistema O item 0287 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:56:21 Sistema O item 0288 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:56:21 Sistema O item 0288 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:56:21 Sistema O item 0289 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:56:21 Sistema O item 0289 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 15:56:22 Sistema O item 0290 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 15:57:38 Pregoeiro Atenção licitantes dos itens descritos na página 28, solicitamos que sejam dados melhores lances

14/10/2020 - 16:00:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0249 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:00:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 16:00:11 Sistema O item 0249 foi encerrado.

14/10/2020 - 16:00:23 Sistema Para o item 0278, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:05:24.

14/10/2020 - 16:00:47 Sistema Para o item 0277, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:05:49.

14/10/2020 - 16:01:06 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 285, 286 e 287, estamos esperando melhores lances

14/10/2020 - 16:01:39 Sistema Para o item 0271, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:06:39.

14/10/2020 - 16:01:45 Sistema Para o item 0276, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:06:45.

14/10/2020 - 16:03:06 Sistema Para o item 0272, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:08:07.

14/10/2020 - 16:03:06 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,0000,
R$ 3,3500, R$ 3,7500

14/10/2020 - 16:03:06 Sistema Para o item 0273, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:08:07.

14/10/2020 - 16:03:06 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,9800,
R$ 4,1400, R$ 4,8718

14/10/2020 - 16:03:39 Sistema Para o item 0275, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:08:40.

14/10/2020 - 16:03:39 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,4800,
R$ 0,4890, R$ 0,5093

14/10/2020 - 16:03:46 Pregoeiro Às 16h05min abriremos mais 10 itens
14/10/2020 - 16:05:03 Sistema O item 0291 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 16:05:03 Sistema O item 0291 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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14/10/2020 - 16:05:04 Sistema O item 0292 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 16:05:04 Sistema O item 0292 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 16:05:05 Sistema O item 0293 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 16:05:05 Sistema O item 0293 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 16:05:06 Sistema O item 0294 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 16:05:06 Sistema O item 0294 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 16:05:07 Sistema O item 0295 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 16:05:07 Sistema O item 0295 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 16:05:07 Sistema O item 0296 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 16:05:07 Sistema O item 0296 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 16:05:08 Sistema O item 0297 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 16:05:08 Sistema O item 0297 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 16:05:10 Sistema O item 0298 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 16:05:10 Sistema O item 0298 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/10/2020 - 16:05:10 Sistema Para o item 0274, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:10:11.

14/10/2020 - 16:05:11 Sistema O item 0299 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 16:05:11 Sistema O item 0299 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/10/2020 - 16:05:19 Sistema Para o item 0279, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:10:19.

14/10/2020 - 16:05:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,4500,
R$ 1,4600, R$ 1,4667

14/10/2020 - 16:05:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0278 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:05:24.
14/10/2020 - 16:05:25 Sistema O item 0278 foi encerrado.

14/10/2020 - 16:05:37 Sistema Para o item 0280, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:10:38.

14/10/2020 - 16:05:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0277 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:05:49.
14/10/2020 - 16:05:49 Sistema O item 0277 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:06:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0271 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:06:39.
14/10/2020 - 16:06:40 Sistema O item 0271 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:06:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0276 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:06:45.
14/10/2020 - 16:06:46 Sistema O item 0276 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:08:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0272 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:08:07.
14/10/2020 - 16:08:08 Sistema O item 0272 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:08:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0273 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:08:07.
14/10/2020 - 16:08:08 Sistema O item 0273 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:08:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0275 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:08:40.
14/10/2020 - 16:08:41 Sistema O item 0275 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:09:26 Pregoeiro Licitantes do item 291, melhorem seus lances
14/10/2020 - 16:10:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0274 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:10:11.
14/10/2020 - 16:10:11 Sistema O item 0274 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:10:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0279 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:10:19.
14/10/2020 - 16:10:20 Sistema O item 0279 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:10:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0280 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:10:38.
14/10/2020 - 16:10:38 Sistema O item 0280 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:11:15 Sistema O item 0281 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:11:18 Sistema O item 0282 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:11:18 Sistema O item 0283 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:11:18 Sistema O item 0284 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:11:21 Sistema O item 0285 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:11:21 Sistema O item 0286 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:11:21 Sistema O item 0287 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:11:21 Sistema O item 0288 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:11:21 Sistema O item 0289 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:11:24 Sistema O item 0290 entrou em tempo aleatório.

14/10/2020 - 16:12:06 Sistema Para o item 0285, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:17:06.

14/10/2020 - 16:12:06 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,8150

14/10/2020 - 16:12:09 Sistema Para o item 0286, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:17:09.

14/10/2020 - 16:12:16 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 286, 287e 291, estamos esperando melhores lances

14/10/2020 - 16:13:09 Sistema Para o item 0282, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:18:10.

14/10/2020 - 16:13:09 Sistema Para o item 0287, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:18:10.

14/10/2020 - 16:14:22 Sistema Para o item 0281, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:19:22.

14/10/2020 - 16:14:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,7055,
R$ 1,1810

14/10/2020 - 16:14:55 Sistema Para o item 0289, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:19:55.

14/10/2020 - 16:15:37 Sistema Para o item 0290, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:20:38.

14/10/2020 - 16:15:57 Pregoeiro Logo abriremos os últimos 10 itens
14/10/2020 - 16:17:01 Sistema O item 0301 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 16:17:01 Sistema O item 0301 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 16:17:02 Sistema O item 0302 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 16:17:02 Sistema O item 0302 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 16:17:03 Sistema O item 0303 foi aberto pelo pregoeiro.
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14/10/2020 - 16:17:03 Sistema O item 0303 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 16:17:04 Sistema O item 0304 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 16:17:04 Sistema O item 0304 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 16:17:06 Sistema O item 0305 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 16:17:06 Sistema O item 0305 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 16:17:06 Sistema O item 0306 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 16:17:06 Sistema O item 0306 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2020 - 16:17:07 Sistema O item 0307 foi aberto pelo pregoeiro.

14/10/2020 - 16:17:07 Sistema Para o item 0288, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:22:08.

14/10/2020 - 16:17:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0285 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:17:06.
14/10/2020 - 16:17:08 Sistema O item 0308 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 16:17:08 Sistema O item 0308 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

14/10/2020 - 16:17:09 Sistema O item 0285 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 16:17:09 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 8,8460 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0285 até 14/10/2020 às 16:22:07.

14/10/2020 - 16:17:09 Sistema O item 0309 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 16:17:10 Sistema O item 0310 foi aberto pelo pregoeiro.
14/10/2020 - 16:17:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0286 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:17:09.
14/10/2020 - 16:17:10 Sistema O item 0286 foi encerrado.

14/10/2020 - 16:17:23 Sistema Para o item 0284, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:22:23.

14/10/2020 - 16:17:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0994,
R$ 0,1050

14/10/2020 - 16:18:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0282 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:18:10.
14/10/2020 - 16:18:11 Sistema O item 0282 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:18:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0287 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:18:10.
14/10/2020 - 16:18:11 Sistema O item 0287 foi encerrado.

14/10/2020 - 16:18:23 Sistema Para o item 0283, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:23:23.

14/10/2020 - 16:18:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,3100,
R$ 1,5000

14/10/2020 - 16:19:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0281 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:19:22.
14/10/2020 - 16:19:23 Sistema O item 0281 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:19:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0289 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:19:55.
14/10/2020 - 16:19:56 Sistema O item 0289 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:20:05 Sistema O item 0291 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:20:05 Sistema O item 0292 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:20:05 Sistema O item 0293 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:20:08 Sistema O item 0294 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:20:08 Sistema O item 0295 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:20:08 Sistema O item 0296 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:20:08 Sistema O item 0297 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:20:11 Sistema O item 0298 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:20:11 Sistema O item 0299 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:20:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0290 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:20:38.
14/10/2020 - 16:20:39 Sistema O item 0290 foi encerrado.

14/10/2020 - 16:21:39 Sistema Para o item 0299, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:26:40.

14/10/2020 - 16:22:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0288 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:22:08.
14/10/2020 - 16:22:09 Sistema O item 0288 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:22:09 Sistema O item 0000 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
14/10/2020 - 16:22:09 Sistema O item 0000 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:22:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0284 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:22:23.
14/10/2020 - 16:22:24 Sistema O item 0284 foi encerrado.

14/10/2020 - 16:23:03 Sistema Para o item 0297, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:28:04.

14/10/2020 - 16:23:03 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0590,
R$ 0,0600

14/10/2020 - 16:23:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0283 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:23:23.
14/10/2020 - 16:23:24 Sistema O item 0283 foi encerrado.

14/10/2020 - 16:25:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0265 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:25:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 16:25:13 Sistema O item 0265 foi encerrado.

14/10/2020 - 16:25:43 Sistema Para o item 0291, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:30:44.

14/10/2020 - 16:26:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0299 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:26:40.
14/10/2020 - 16:26:40 Sistema O item 0299 foi encerrado.

14/10/2020 - 16:27:20 Sistema Para o item 0292, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:32:20.

14/10/2020 - 16:27:23 Sistema Para o item 0296, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:32:23.

14/10/2020 - 16:27:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0334

14/10/2020 - 16:27:53 Sistema Para o item 0295, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:32:54.

14/10/2020 - 16:28:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0297 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:28:04.
14/10/2020 - 16:28:05 Sistema O item 0297 foi encerrado.
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14/10/2020 - 16:28:11 Sistema Para o item 0298, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:33:11.

14/10/2020 - 16:28:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,9000

14/10/2020 - 16:28:44 Sistema Para o item 0293, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:33:45.

14/10/2020 - 16:29:14 Sistema Para o item 0294, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:34:15.

14/10/2020 - 16:30:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0291 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:30:44.
14/10/2020 - 16:30:45 Sistema O item 0291 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:32:03 Sistema O item 0301 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:32:03 Sistema O item 0302 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:32:03 Sistema O item 0303 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:32:06 Sistema O item 0304 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:32:06 Sistema O item 0305 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:32:06 Sistema O item 0306 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:32:09 Sistema O item 0307 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:32:09 Sistema O item 0308 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:32:09 Sistema O item 0309 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:32:12 Sistema O item 0310 entrou em tempo aleatório.
14/10/2020 - 16:32:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0292 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:32:20.

14/10/2020 - 16:32:22 Sistema O item 0292 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 16:32:22 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,8850 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0292 até 14/10/2020 às 16:37:21.

14/10/2020 - 16:32:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0296 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:32:23.
14/10/2020 - 16:32:24 Sistema O item 0296 foi encerrado.

14/10/2020 - 16:32:51 Sistema Para o item 0307, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:37:52.

14/10/2020 - 16:32:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0295 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:32:54.
14/10/2020 - 16:32:54 Sistema O item 0295 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:33:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0298 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:33:11.
14/10/2020 - 16:33:12 Sistema O item 0298 foi encerrado.

14/10/2020 - 16:33:22 Sistema Para o item 0306, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:38:22.

14/10/2020 - 16:33:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,5000,
R$ 0,5898, R$ 0,6790

14/10/2020 - 16:33:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0293 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:33:45.
14/10/2020 - 16:33:46 Sistema O item 0293 foi encerrado.

14/10/2020 - 16:33:52 Sistema Para o item 0304, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:38:52.

14/10/2020 - 16:33:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,5250,
R$ 0,5251, R$ 0,5260

14/10/2020 - 16:34:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0294 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:34:15.
14/10/2020 - 16:34:16 Sistema O item 0294 foi encerrado.

14/10/2020 - 16:34:43 Sistema Para o item 0303, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:39:44.

14/10/2020 - 16:36:23 Sistema Para o item 0310, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:41:23.

14/10/2020 - 16:37:17 Sistema Para o item 0302, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:42:17.

14/10/2020 - 16:37:23 Sistema O item 0000 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
14/10/2020 - 16:37:23 Sistema O item 0000 foi encerrado.

14/10/2020 - 16:37:47 Sistema Para o item 0305, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:42:47.

14/10/2020 - 16:37:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
26,9231, R$ 49,0000

14/10/2020 - 16:37:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0307 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:37:52.
14/10/2020 - 16:37:53 Sistema O item 0307 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:38:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0306 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:38:22.

14/10/2020 - 16:38:24 Sistema O item 0306 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

14/10/2020 - 16:38:24 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,4390 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0306 até 14/10/2020 às 16:43:23.

14/10/2020 - 16:38:38 Sistema Para o item 0309, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:43:39.

14/10/2020 - 16:38:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0304 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:38:52.
14/10/2020 - 16:38:53 Sistema O item 0304 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:38:56 Sistema O item 0306 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,4250.
14/10/2020 - 16:38:56 Sistema O item 0306 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:39:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0303 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:39:44.
14/10/2020 - 16:39:45 Sistema O item 0303 foi encerrado.

14/10/2020 - 16:39:51 Sistema Para o item 0301, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:44:51.

14/10/2020 - 16:39:51 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 5,1538,
R$ 5,5620, R$ 7,7350

14/10/2020 - 16:41:06 Sistema Para o item 0308, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/10/2020 às 16:46:06.

14/10/2020 - 16:41:06 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,0000,
R$ 6,1000, R$ 6,3708

14/10/2020 - 16:41:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0310 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:41:23.
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14/10/2020 - 16:41:24 Sistema O item 0310 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:42:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0302 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:42:17.
14/10/2020 - 16:42:18 Sistema O item 0302 foi encerrado.

14/10/2020 - 16:42:24 Pregoeiro Assim que os itens da pagina 31 forem encerrados, o processo será interrompido e retornaremos amanhã,
às 9h conforme previsão editalícia.

14/10/2020 - 16:42:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0305 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:42:47. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 16:43:25 Sistema O item 0305 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:43:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0309 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:43:39.
14/10/2020 - 16:43:40 Sistema O item 0309 foi encerrado.

14/10/2020 - 16:44:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0301 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:44:51. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

14/10/2020 - 16:45:25 Sistema O item 0301 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:46:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0308 foi encerrada em 14/10/2020 às 16:46:06.
14/10/2020 - 16:46:08 Sistema O item 0308 foi encerrado.
14/10/2020 - 16:47:54 Pregoeiro Interrompemos o processo e retornaremos amanhã, às 9h conforme previsão editalícia.
14/10/2020 - 16:50:05 Pregoeiro ATENÇÃO: Interrompemos o processo e retornaremos amanhã, às 9h conforme previsão editalícia.
15/10/2020 - 08:24:44 Pregoeiro Bom dia Senhores Licitantes! A partir das 9 horas reabriremos nosso pregão eletrônico.
15/10/2020 - 09:00:22 Sistema O item 0311 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:00:22 Sistema O item 0311 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:00:24 Sistema O item 0312 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:00:24 Sistema O item 0312 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:00:25 Sistema O item 0314 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:00:25 Sistema O item 0314 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:00:27 Sistema O item 0315 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:00:27 Sistema O item 0315 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:00:28 Sistema O item 0316 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:00:28 Sistema O item 0316 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:00:29 Sistema O item 0317 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:00:29 Sistema O item 0317 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:00:31 Sistema O item 0318 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:00:31 Sistema O item 0318 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:00:33 Sistema O item 0319 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:00:33 Sistema O item 0319 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:00:34 Sistema O item 0320 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:00:34 Sistema O item 0320 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:03:08 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 312, 315, 317 e 318, estamos esperando melhores lances
15/10/2020 - 09:15:24 Sistema O item 0311 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:15:24 Sistema O item 0312 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:15:27 Sistema O item 0314 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:15:27 Sistema O item 0315 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:15:30 Sistema O item 0316 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:15:30 Sistema O item 0317 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:15:33 Sistema O item 0318 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:15:33 Sistema O item 0319 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:15:34 Sistema O item 0321 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:15:34 Sistema O item 0321 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:15:35 Sistema O item 0322 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:15:35 Sistema O item 0322 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:15:36 Sistema O item 0323 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:15:36 Sistema O item 0323 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:15:36 Sistema O item 0320 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:15:42 Sistema O item 0324 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:15:42 Sistema O item 0324 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:15:43 Sistema O item 0326 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:15:43 Sistema O item 0326 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:15:49 Sistema O item 0327 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:15:50 Sistema O item 0328 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:15:51 Sistema O item 0329 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:15:51 Sistema O item 0329 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:15:53 Sistema O item 0330 foi aberto pelo pregoeiro.

15/10/2020 - 09:16:31 Sistema Para o item 0319, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:21:32.

15/10/2020 - 09:16:37 Sistema Para o item 0311, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:21:37.

15/10/2020 - 09:18:10 Sistema Para o item 0320, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:23:12.

15/10/2020 - 09:19:04 Sistema Para o item 0316, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:24:06.

15/10/2020 - 09:21:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0319 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:21:32.
15/10/2020 - 09:21:33 Sistema O item 0319 foi encerrado.

15/10/2020 - 09:21:39 Sistema Para o item 0312, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:26:41.

15/10/2020 - 09:21:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0311 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:21:37.
15/10/2020 - 09:21:39 Sistema O item 0311 foi encerrado.

15/10/2020 - 09:22:35 Sistema Para o item 0318, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:27:36.

15/10/2020 - 09:23:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0320 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:23:12.
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15/10/2020 - 09:23:12 Sistema O item 0320 foi encerrado.
15/10/2020 - 09:24:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0316 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:24:06.
15/10/2020 - 09:24:06 Sistema O item 0316 foi encerrado.

15/10/2020 - 09:25:01 Sistema Para o item 0315, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:30:02.

15/10/2020 - 09:25:04 Sistema Para o item 0314, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:30:06.

15/10/2020 - 09:25:04 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,8700,
R$ 3,9700, R$ 4,3600

15/10/2020 - 09:25:30 Sistema Para o item 0317, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:30:32.

15/10/2020 - 09:26:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0312 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:26:41.
15/10/2020 - 09:26:43 Sistema O item 0312 foi encerrado.
15/10/2020 - 09:27:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0318 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:27:36.
15/10/2020 - 09:27:37 Sistema O item 0318 foi encerrado.
15/10/2020 - 09:29:18 Sistema O item 0331 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:29:19 Sistema O item 0332 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:29:19 Sistema O item 0332 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:29:21 Sistema O item 0333 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:29:21 Sistema O item 0333 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:29:23 Sistema O item 0334 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:29:23 Sistema O item 0334 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:29:24 Sistema O item 0335 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:29:24 Sistema O item 0335 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:29:26 Sistema O item 0336 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:29:26 Sistema O item 0336 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:29:27 Sistema O item 0337 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:29:29 Sistema O item 0338 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:29:29 Sistema O item 0338 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:29:30 Sistema O item 0339 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:29:30 Sistema O item 0339 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:29:31 Sistema O item 0340 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:29:31 Sistema O item 0340 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:30:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0315 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:30:02.
15/10/2020 - 09:30:02 Sistema O item 0315 foi encerrado.

15/10/2020 - 09:30:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0314 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:30:06. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 09:30:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0317 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:30:32.

15/10/2020 - 09:30:35 Sistema O item 0317 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 09:30:35 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,3199 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0317 até 15/10/2020 às 09:35:33.

15/10/2020 - 09:30:36 Sistema O item 0321 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:30:36 Sistema O item 0322 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:30:36 Sistema O item 0323 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:30:44 Sistema O item 0324 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:30:44 Sistema O item 0326 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:30:49 Sistema O item 0317 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,3185.
15/10/2020 - 09:30:49 Sistema O item 0317 foi encerrado.
15/10/2020 - 09:30:51 Sistema O item 0327 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:30:51 Sistema O item 0328 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:30:51 Sistema O item 0329 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:30:54 Sistema O item 0330 entrou em tempo aleatório.

15/10/2020 - 09:31:08 Sistema O item 0314 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 10:01 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 09:32:32 Sistema Para o item 0330, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:37:34.

15/10/2020 - 09:32:44 Sistema Para o item 0328, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:37:46.

15/10/2020 - 09:33:22 Sistema Para o item 0323, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:38:25.

15/10/2020 - 09:33:29 Sistema Para o item 0324, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:38:31.

15/10/2020 - 09:33:29 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,0000,
R$ 2,1130, R$ 2,4800

15/10/2020 - 09:35:34 Sistema Para o item 0322, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:40:34.

15/10/2020 - 09:36:15 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 331, 336, 337, 338 e 340, estamos esperando melhores lances.

15/10/2020 - 09:36:39 Sistema Para o item 0321, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:41:42.

15/10/2020 - 09:37:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0330 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:37:34.
15/10/2020 - 09:37:34 Sistema O item 0330 foi encerrado.

15/10/2020 - 09:37:47 Sistema Para o item 0326, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:42:49.

15/10/2020 - 09:37:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1290

15/10/2020 - 09:37:47 Sistema Para o item 0329, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:42:49.

15/10/2020 - 09:37:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0328 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:37:46.
15/10/2020 - 09:37:47 Sistema O item 0328 foi encerrado.
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15/10/2020 - 09:38:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0323 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:38:25.

15/10/2020 - 09:38:27 Sistema O item 0323 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 09:38:27 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,3530 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0323 até 15/10/2020 às 09:43:25.

15/10/2020 - 09:38:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0324 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:38:31.

15/10/2020 - 09:38:35 Sistema O item 0324 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 09:38:35 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,3200 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0324 até 15/10/2020 às 09:43:33.

15/10/2020 - 09:39:08 Sistema O item 0323 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,3449.
15/10/2020 - 09:39:08 Sistema O item 0323 foi encerrado.

15/10/2020 - 09:40:34 Sistema Para o item 0327, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:45:36.

15/10/2020 - 09:40:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0322 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:40:34.
15/10/2020 - 09:40:34 Sistema O item 0322 foi encerrado.
15/10/2020 - 09:41:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0321 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:41:42.
15/10/2020 - 09:41:45 Sistema O item 0321 foi encerrado.

15/10/2020 - 09:42:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0326 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:42:49. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 09:42:53 Sistema Para o item 0329, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:47:56.

15/10/2020 - 09:42:53 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,2010,
R$ 4,9800, R$ 5,3400

15/10/2020 - 09:43:13 Sistema O item 0326 foi encerrado.
15/10/2020 - 09:43:31 Sistema O item 0341 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:43:33 Sistema O item 0342 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:43:33 Sistema O item 0342 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:43:34 Sistema O item 0343 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:43:34 Sistema O item 0343 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:43:34 Sistema O item 0324 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
15/10/2020 - 09:43:34 Sistema O item 0324 foi encerrado.
15/10/2020 - 09:43:35 Sistema O item 0344 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:43:35 Sistema O item 0344 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:43:35 Sistema O item 0345 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:43:35 Sistema O item 0345 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:43:37 Sistema O item 0346 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:43:37 Sistema O item 0346 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:43:38 Sistema O item 0347 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:43:38 Sistema O item 0347 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:43:39 Sistema O item 0348 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:43:40 Sistema O item 0349 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:43:41 Sistema O item 0350 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:44:20 Sistema O item 0331 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:44:20 Sistema O item 0332 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:44:25 Sistema O item 0333 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:44:25 Sistema O item 0334 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:44:25 Sistema O item 0335 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:44:29 Sistema O item 0336 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:44:29 Sistema O item 0337 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:44:29 Sistema O item 0338 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:44:32 Sistema O item 0339 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:44:32 Sistema O item 0340 entrou em tempo aleatório.

15/10/2020 - 09:45:00 Sistema Para o item 0333, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:50:02.

15/10/2020 - 09:45:00 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,1260,
R$ 2,3000, R$ 2,4990

15/10/2020 - 09:45:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0327 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:45:36.
15/10/2020 - 09:45:36 Sistema O item 0327 foi encerrado.

15/10/2020 - 09:45:52 Sistema Para o item 0335, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:50:55.

15/10/2020 - 09:45:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
10,5500, R$ 10,6000, R$ 26,8400

15/10/2020 - 09:46:29 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 342 e 344 estamos esperando melhores lances

15/10/2020 - 09:47:53 Sistema Para o item 0340, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:52:55.

15/10/2020 - 09:47:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0329 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:47:56. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 09:48:02 Sistema Para o item 0331, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:53:04.

15/10/2020 - 09:48:11 Sistema O item 0329 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 09:48:11 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 3,8500 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0329 até 15/10/2020 às 09:53:09.

15/10/2020 - 09:50:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0333 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:50:02.
15/10/2020 - 09:50:03 Sistema O item 0333 foi encerrado.

15/10/2020 - 09:50:27 Sistema Para o item 0339, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:55:29.

15/10/2020 - 09:50:27 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,6460,
R$ 0,6500, R$ 2,0000
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15/10/2020 - 09:50:36 Sistema Para o item 0334, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:55:38.

15/10/2020 - 09:50:36 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 7,3000
15/10/2020 - 09:50:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0335 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:50:55.
15/10/2020 - 09:50:56 Sistema O item 0335 foi encerrado.

15/10/2020 - 09:51:28 Sistema Para o item 0332, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:56:30.

15/10/2020 - 09:51:28 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,7750

15/10/2020 - 09:51:32 Sistema Para o item 0337, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:56:34.

15/10/2020 - 09:52:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0340 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:52:55.

15/10/2020 - 09:52:57 Sistema O item 0340 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 09:52:58 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 22,8400 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0340 até 15/10/2020 às 09:57:56.

15/10/2020 - 09:53:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0331 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:53:04. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 09:53:12 Sistema O item 0329 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
15/10/2020 - 09:53:12 Sistema O item 0329 foi encerrado.

15/10/2020 - 09:53:22 Sistema Para o item 0338, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:58:23.

15/10/2020 - 09:53:55 Sistema O item 0340 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 22,3999.
15/10/2020 - 09:53:55 Sistema O item 0340 foi encerrado.

15/10/2020 - 09:54:02 Sistema Para o item 0336, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 09:59:03.

15/10/2020 - 09:55:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0339 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:55:29.
15/10/2020 - 09:55:30 Sistema O item 0339 foi encerrado.
15/10/2020 - 09:55:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0334 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:55:38.
15/10/2020 - 09:55:38 Sistema O item 0334 foi encerrado.
15/10/2020 - 09:56:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0332 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:56:30.
15/10/2020 - 09:56:31 Sistema O item 0332 foi encerrado.

15/10/2020 - 09:56:35 Sistema O item 0331 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 10:26 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 09:56:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0337 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:56:34.
15/10/2020 - 09:56:36 Sistema O item 0337 foi encerrado.
15/10/2020 - 09:58:21 Sistema O item 0351 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:58:21 Sistema O item 0351 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:58:22 Sistema O item 0352 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:58:22 Sistema O item 0352 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:58:23 Sistema O item 0353 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:58:24 Sistema O item 0354 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:58:24 Sistema O item 0354 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:58:25 Sistema O item 0355 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:58:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0338 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:58:23.
15/10/2020 - 09:58:25 Sistema O item 0338 foi encerrado.
15/10/2020 - 09:58:30 Sistema O item 0356 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:58:30 Sistema O item 0356 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:58:32 Sistema O item 0341 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:58:34 Sistema O item 0357 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:58:34 Sistema O item 0357 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:58:34 Sistema O item 0342 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:58:34 Sistema O item 0343 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:58:35 Sistema O item 0358 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:58:36 Sistema O item 0359 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:58:36 Sistema O item 0359 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:58:36 Sistema O item 0344 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:58:36 Sistema O item 0345 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:58:38 Sistema O item 0360 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 09:58:38 Sistema O item 0360 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 09:58:38 Sistema O item 0346 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:58:38 Sistema O item 0347 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:58:40 Sistema O item 0348 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:58:40 Sistema O item 0349 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:58:42 Sistema O item 0350 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 09:59:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0336 foi encerrada em 15/10/2020 às 09:59:03.
15/10/2020 - 09:59:03 Sistema O item 0336 foi encerrado.

15/10/2020 - 09:59:23 Sistema Para o item 0343, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:04:24.

15/10/2020 - 09:59:38 Sistema Para o item 0347, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:04:39.

15/10/2020 - 09:59:51 Sistema Para o item 0345, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:04:52.

15/10/2020 - 10:00:16 Sistema Para o item 0341, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:05:19.

15/10/2020 - 10:00:16 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0800

15/10/2020 - 10:01:15 Sistema Para o item 0350, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:06:15.

15/10/2020 - 10:01:15 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0690,
R$ 0,0735
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15/10/2020 - 10:02:44 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 352, 353, 354, 356, 358 e 360, estamos esperando melhores
lances

15/10/2020 - 10:04:26 Sistema Para o item 0346, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:09:28.

15/10/2020 - 10:04:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,1300,
R$ 1,3000

15/10/2020 - 10:04:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0343 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:04:24.

15/10/2020 - 10:04:28 Sistema O item 0343 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 10:04:28 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,6040 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0343 até 15/10/2020 às 10:09:26.

15/10/2020 - 10:04:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0347 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:04:39.

15/10/2020 - 10:04:45 Sistema O item 0347 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 10:04:45 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 36,1100 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0347 até 15/10/2020 às 10:09:42.

15/10/2020 - 10:04:53 Sistema Para o item 0345, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:09:54.

15/10/2020 - 10:04:53 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,8100,
R$ 1,9200, R$ 2,1500

15/10/2020 - 10:05:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0341 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:05:19.
15/10/2020 - 10:05:21 Sistema O item 0341 foi encerrado.
15/10/2020 - 10:05:22 Sistema O item 0347 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 35,5544.
15/10/2020 - 10:05:22 Sistema O item 0347 foi encerrado.
15/10/2020 - 10:05:46 Sistema O item 0343 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,5849.
15/10/2020 - 10:05:46 Sistema O item 0343 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:06:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0314 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:06:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 10:06:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0350 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:06:15.
15/10/2020 - 10:06:22 Sistema O item 0350 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:06:44 Sistema Para o item 0344, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:11:45.

15/10/2020 - 10:06:44 Sistema Para o item 0349, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:11:45.

15/10/2020 - 10:06:50 Sistema O item 0314 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:06:55 Sistema Para o item 0348, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:11:57.

15/10/2020 - 10:06:55 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,6156

15/10/2020 - 10:07:40 Sistema Para o item 0342, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:12:47.

15/10/2020 - 10:09:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0346 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:09:28.
15/10/2020 - 10:09:28 Sistema O item 0346 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:09:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0345 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:09:54. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 10:10:14 Sistema O item 0345 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 10:10:14 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,6420 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0345 até 15/10/2020 às 10:15:12.

15/10/2020 - 10:11:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0344 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:11:45.
15/10/2020 - 10:11:46 Sistema O item 0344 foi encerrado.
15/10/2020 - 10:11:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0349 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:11:45.
15/10/2020 - 10:11:46 Sistema O item 0349 foi encerrado.
15/10/2020 - 10:12:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0348 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:11:57.
15/10/2020 - 10:12:02 Sistema O item 0348 foi encerrado.
15/10/2020 - 10:12:30 Sistema O item 0345 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1,5999.
15/10/2020 - 10:12:30 Sistema O item 0345 foi encerrado.
15/10/2020 - 10:12:49 Sistema O item 0361 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:12:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0342 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:12:47.
15/10/2020 - 10:12:49 Sistema O item 0342 foi encerrado.
15/10/2020 - 10:12:51 Sistema O item 0362 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:12:51 Sistema O item 0362 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:12:53 Sistema O item 0363 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:12:53 Sistema O item 0363 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:12:54 Sistema O item 0364 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:12:54 Sistema O item 0364 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:12:56 Sistema O item 0365 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:12:56 Sistema O item 0365 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:12:57 Sistema O item 0366 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:12:57 Sistema O item 0366 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:12:58 Sistema O item 0367 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:12:59 Sistema O item 0368 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:13:00 Sistema O item 0369 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:13:00 Sistema O item 0369 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:13:02 Sistema O item 0370 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:13:02 Sistema O item 0370 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:13:26 Sistema O item 0351 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:13:26 Sistema O item 0352 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:13:26 Sistema O item 0353 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:13:26 Sistema O item 0354 entrou em tempo aleatório.



27/10/2020 Portal de Compras Públicas | Ata

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AtaTotalParte6_126559 (1).html 38/175

Data Apelido Frase
15/10/2020 - 10:13:26 Sistema O item 0355 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:13:35 Sistema O item 0356 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:13:35 Sistema O item 0357 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:13:35 Sistema O item 0358 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:13:39 Sistema O item 0359 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:13:39 Sistema O item 0360 entrou em tempo aleatório.

15/10/2020 - 10:15:45 Sistema Para o item 0351, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:20:51.

15/10/2020 - 10:15:45 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,3910

15/10/2020 - 10:15:58 Sistema Para o item 0357, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:21:01.

15/10/2020 - 10:17:15 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 364, 365 e 367, estamos esperando melhores lances.

15/10/2020 - 10:17:18 Sistema Para o item 0358, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:22:20.

15/10/2020 - 10:18:35 Sistema Para o item 0355, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:23:38.

15/10/2020 - 10:18:35 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,0000,
R$ 1,7306

15/10/2020 - 10:18:44 Sistema Para o item 0354, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:23:46.

15/10/2020 - 10:18:44 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
10,4487, R$ 14,0000

15/10/2020 - 10:20:11 Sistema Para o item 0353, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:25:12.

15/10/2020 - 10:20:48 Sistema Para o item 0360, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:25:50.

15/10/2020 - 10:20:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0351 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:20:51. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 10:21:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0357 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:21:01.
15/10/2020 - 10:21:01 Sistema O item 0357 foi encerrado.
15/10/2020 - 10:21:34 Sistema O item 0351 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:21:52 Sistema Para o item 0359, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:26:55.

15/10/2020 - 10:21:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,5100,
R$ 0,6400

15/10/2020 - 10:22:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0358 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:22:20.
15/10/2020 - 10:22:20 Sistema O item 0358 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:23:24 Sistema Para o item 0352, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:28:25.

15/10/2020 - 10:23:24 Sistema Para o item 0356, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:28:25.

15/10/2020 - 10:23:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0355 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:23:38.
15/10/2020 - 10:23:38 Sistema O item 0355 foi encerrado.
15/10/2020 - 10:23:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0354 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:23:46.
15/10/2020 - 10:23:46 Sistema O item 0354 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:25:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0353 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:25:12. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 10:25:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0360 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:25:50.
15/10/2020 - 10:25:50 Sistema O item 0360 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:25:57 Sistema O item 0353 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 10:55 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 10:26:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0359 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:26:55. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 10:27:24 Sistema O item 0371 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:27:26 Sistema O item 0372 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:27:27 Sistema O item 0373 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:27:28 Sistema O item 0374 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:27:28 Sistema O item 0374 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:27:29 Sistema O item 0375 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:27:29 Sistema O item 0375 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:27:30 Sistema O item 0376 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:27:30 Sistema O item 0376 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:27:31 Sistema O item 0377 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:27:32 Sistema O item 0378 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:27:32 Sistema O item 0378 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:27:33 Sistema O item 0379 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:27:33 Sistema O item 0379 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:27:34 Sistema O item 0380 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:27:34 Sistema O item 0380 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:27:49 Sistema O item 0361 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:27:54 Sistema O item 0362 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:27:54 Sistema O item 0363 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:27:54 Sistema O item 0364 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:27:58 Sistema O item 0365 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:27:58 Sistema O item 0366 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:27:58 Sistema O item 0367 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:28:00 Sistema O item 0368 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:28:00 Sistema O item 0369 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:28:03 Sistema O item 0370 entrou em tempo aleatório.



27/10/2020 Portal de Compras Públicas | Ata

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AtaTotalParte6_126559 (1).html 39/175

Data Apelido Frase
15/10/2020 - 10:28:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0352 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:28:25.
15/10/2020 - 10:28:27 Sistema O item 0352 foi encerrado.
15/10/2020 - 10:28:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0356 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:28:25.
15/10/2020 - 10:28:27 Sistema O item 0356 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:28:45 Sistema Para o item 0361, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:33:46.

15/10/2020 - 10:28:45 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 10,5200

15/10/2020 - 10:28:48 Sistema Para o item 0364, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:33:49.

15/10/2020 - 10:29:06 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 374, 375, 376 e 377, estamos esperando melhores lances.

15/10/2020 - 10:29:07 Sistema Para o item 0367, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:34:09.

15/10/2020 - 10:29:24 Sistema O item 0359 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:31:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0331 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:31:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 10:31:19 Sistema Para o item 0366, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:36:20.

15/10/2020 - 10:31:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,4250,
R$ 4,5500, R$ 4,9744

15/10/2020 - 10:31:22 Sistema O item 0331 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:33:03 Sistema Para o item 0368, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:38:05.

15/10/2020 - 10:33:17 Sistema Para o item 0362, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:38:19.

15/10/2020 - 10:33:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0361 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:33:46.
15/10/2020 - 10:33:47 Sistema O item 0361 foi encerrado.
15/10/2020 - 10:33:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0364 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:33:49.
15/10/2020 - 10:33:51 Sistema O item 0364 foi encerrado.
15/10/2020 - 10:34:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0367 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:34:09.
15/10/2020 - 10:34:10 Sistema O item 0367 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:35:30 Sistema Para o item 0369, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:40:32.

15/10/2020 - 10:36:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0366 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:36:20.
15/10/2020 - 10:36:21 Sistema O item 0366 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:36:33 Sistema Para o item 0370, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:41:35.

15/10/2020 - 10:36:40 Sistema Para o item 0363, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:41:41.

15/10/2020 - 10:36:40 Sistema Para o item 0365, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:41:42.

15/10/2020 - 10:36:40 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,4560
15/10/2020 - 10:38:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0368 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:38:05.
15/10/2020 - 10:38:06 Sistema O item 0368 foi encerrado.
15/10/2020 - 10:38:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0362 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:38:19.
15/10/2020 - 10:38:22 Sistema O item 0362 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:40:34 Sistema Para o item 0369, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:45:35.

15/10/2020 - 10:40:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0780,
R$ 0,0795, R$ 0,0840

15/10/2020 - 10:41:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0370 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:41:35.
15/10/2020 - 10:41:37 Sistema O item 0370 foi encerrado.
15/10/2020 - 10:41:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0363 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:41:41.
15/10/2020 - 10:41:43 Sistema O item 0363 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:41:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0365 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:41:42. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 10:42:18 Sistema O item 0381 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:42:19 Sistema O item 0383 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:42:19 Sistema O item 0383 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:42:20 Sistema O item 0384 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:42:21 Sistema O item 0385 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:42:21 Sistema O item 0385 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:42:23 Sistema O item 0386 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:42:23 Sistema O item 0387 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:42:24 Sistema O item 0388 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:42:24 Sistema O item 0388 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:42:25 Sistema O item 0371 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:42:28 Sistema O item 0389 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:42:28 Sistema O item 0389 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:42:28 Sistema O item 0372 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:42:28 Sistema O item 0373 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:42:28 Sistema O item 0374 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:42:29 Sistema O item 0390 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:42:29 Sistema O item 0390 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:42:31 Sistema O item 0375 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:42:31 Sistema O item 0376 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:42:31 Sistema O item 0377 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:42:34 Sistema O item 0378 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:42:34 Sistema O item 0379 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:42:34 Sistema O item 0380 entrou em tempo aleatório.
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15/10/2020 - 10:43:46 Sistema Para o item 0375, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:48:47.

15/10/2020 - 10:43:46 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,9487,
R$ 3,3600

15/10/2020 - 10:44:20 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 384, 385 e 388, estamos esperando melhores lances.
15/10/2020 - 10:44:49 Sistema O item 0365 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:45:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0369 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:45:35. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 10:45:46 Sistema O item 0369 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:45:49 Sistema Para o item 0374, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:50:49.

15/10/2020 - 10:46:10 Sistema Para o item 0377, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:51:12.

15/10/2020 - 10:46:22 Sistema Para o item 0372, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:51:23.

15/10/2020 - 10:46:34 Sistema Para o item 0380, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:51:35.

15/10/2020 - 10:47:10 Sistema Para o item 0379, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:52:12.

15/10/2020 - 10:47:22 Sistema Para o item 0371, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:52:23.

15/10/2020 - 10:47:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,4103,
R$ 3,0000

15/10/2020 - 10:48:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0375 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:48:47.
15/10/2020 - 10:48:49 Sistema O item 0375 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:49:31 Sistema Para o item 0376, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:54:32.

15/10/2020 - 10:50:40 Sistema Para o item 0378, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:55:41.

15/10/2020 - 10:50:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0374 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:50:49.
15/10/2020 - 10:50:49 Sistema O item 0374 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:51:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0377 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:51:12. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 10:51:25 Sistema Para o item 0372, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:56:26.

15/10/2020 - 10:51:25 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1380,
R$ 0,1400, R$ 0,1440

15/10/2020 - 10:51:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0380 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:51:35.
15/10/2020 - 10:51:37 Sistema O item 0380 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:51:55 Sistema Para o item 0373, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 10:56:56.

15/10/2020 - 10:52:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0379 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:52:12.
15/10/2020 - 10:52:13 Sistema O item 0379 foi encerrado.
15/10/2020 - 10:52:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0371 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:52:23.
15/10/2020 - 10:52:25 Sistema O item 0371 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:53:20 Sistema O item 0377 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 11:23 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 10:54:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0376 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:54:32.
15/10/2020 - 10:54:32 Sistema O item 0376 foi encerrado.
15/10/2020 - 10:55:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0378 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:55:41.
15/10/2020 - 10:55:43 Sistema O item 0378 foi encerrado.

15/10/2020 - 10:56:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0372 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:56:26. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 10:56:45 Sistema O item 0391 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:56:45 Sistema O item 0391 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:56:46 Sistema O item 0392 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:56:48 Sistema O item 0393 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:56:50 Sistema O item 0395 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:56:51 Sistema O item 0396 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:56:51 Sistema O item 0396 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:56:52 Sistema O item 0397 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:56:52 Sistema O item 0397 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:56:57 Sistema O item 0398 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:56:57 Sistema O item 0398 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:56:58 Sistema O item 0399 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:56:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0373 foi encerrada em 15/10/2020 às 10:56:56.
15/10/2020 - 10:56:58 Sistema O item 0373 foi encerrado.
15/10/2020 - 10:57:00 Sistema O item 0400 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 10:57:00 Sistema O item 0400 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 10:57:19 Sistema O item 0381 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:57:19 Sistema O item 0383 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:57:22 Sistema O item 0384 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:57:22 Sistema O item 0385 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:57:25 Sistema O item 0386 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:57:25 Sistema O item 0387 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:57:25 Sistema O item 0388 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:57:28 Sistema O item 0389 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:57:31 Sistema O item 0390 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 10:58:13 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 393, 395 e 398, estamos esperando melhores lances
15/10/2020 - 10:58:55 Sistema O item 0372 foi encerrado.
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15/10/2020 - 11:00:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0353 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:00:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 11:00:07 Sistema Para o item 0381, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:05:08.

15/10/2020 - 11:00:07 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
25,6410, R$ 39,4000, R$ 39,4700

15/10/2020 - 11:00:19 Sistema O item 0353 foi encerrado.

15/10/2020 - 11:00:40 Sistema Para o item 0388, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:05:41.

15/10/2020 - 11:01:04 Sistema Para o item 0386, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:06:06.

15/10/2020 - 11:01:04 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1539

15/10/2020 - 11:03:37 Sistema Para o item 0384, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:08:38.

15/10/2020 - 11:03:37 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 5,5685

15/10/2020 - 11:03:40 Sistema Para o item 0387, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:08:41.

15/10/2020 - 11:03:40 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 5,9036,
R$ 8,3000

15/10/2020 - 11:05:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0381 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:05:08. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 11:05:25 Sistema Para o item 0390, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:10:26.

15/10/2020 - 11:05:25 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,9500,
R$ 2,2000, R$ 3,4100

15/10/2020 - 11:05:31 Sistema Para o item 0383, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:10:32.

15/10/2020 - 11:05:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0388 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:05:41.
15/10/2020 - 11:05:43 Sistema O item 0388 foi encerrado.

15/10/2020 - 11:06:01 Sistema Para o item 0385, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:11:02.

15/10/2020 - 11:06:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0231
15/10/2020 - 11:06:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0386 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:06:06.
15/10/2020 - 11:06:07 Sistema O item 0386 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:06:13 Sistema O item 0381 foi encerrado.

15/10/2020 - 11:06:40 Sistema Para o item 0389, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:11:42.

15/10/2020 - 11:08:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0384 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:08:38. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 11:08:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0387 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:08:41. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 11:08:52 Sistema O item 0387 foi encerrado.

15/10/2020 - 11:09:23 Sistema O item 0384 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 11:39 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 11:10:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0390 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:10:26.
15/10/2020 - 11:10:28 Sistema O item 0390 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:10:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0383 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:10:32.
15/10/2020 - 11:10:32 Sistema O item 0383 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:11:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0385 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:11:02.
15/10/2020 - 11:11:04 Sistema O item 0385 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:11:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0389 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:11:42.
15/10/2020 - 11:11:43 Sistema O item 0389 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:11:46 Sistema O item 0391 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:11:46 Sistema O item 0392 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:11:49 Sistema O item 0393 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:11:52 Sistema O item 0395 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:11:52 Sistema O item 0396 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:11:52 Sistema O item 0397 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:11:58 Sistema O item 0398 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:11:58 Sistema O item 0399 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:12:01 Sistema O item 0400 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:12:07 Sistema O item 0401 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:12:07 Sistema O item 0401 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:12:08 Sistema O item 0402 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:12:08 Sistema O item 0402 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:12:09 Sistema O item 0403 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:12:10 Sistema O item 0405 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:12:10 Sistema O item 0405 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:12:11 Sistema O item 0406 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:12:11 Sistema O item 0406 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:12:12 Sistema O item 0407 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:12:12 Sistema O item 0407 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:12:13 Sistema O item 0408 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:12:13 Sistema O item 0408 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:12:14 Sistema O item 0409 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:12:14 Sistema O item 0409 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:12:15 Sistema O item 0410 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:12:15 Sistema O item 0410 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/10/2020 - 11:12:52 Sistema Para o item 0393, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:17:53.
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15/10/2020 - 11:13:18 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 403, 405 e 406, estamos esperando melhores lances.

15/10/2020 - 11:14:22 Sistema Para o item 0396, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:19:24.

15/10/2020 - 11:14:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
11,8000, R$ 12,1100, R$ 12,7000

15/10/2020 - 11:14:37 Sistema Para o item 0398, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:19:38.

15/10/2020 - 11:15:04 Sistema Para o item 0397, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:20:05.

15/10/2020 - 11:15:25 Sistema Para o item 0391, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:20:26.

15/10/2020 - 11:17:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0393 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:17:53.
15/10/2020 - 11:17:55 Sistema O item 0393 foi encerrado.

15/10/2020 - 11:19:07 Sistema Para o item 0392, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:24:08.

15/10/2020 - 11:19:07 Sistema Para o item 0399, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:24:08.

15/10/2020 - 11:19:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0396 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:19:24. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 11:19:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0398 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:19:38.
15/10/2020 - 11:19:40 Sistema O item 0398 foi encerrado.

15/10/2020 - 11:19:46 Sistema Para o item 0395, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:24:47.

15/10/2020 - 11:19:46 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,2840
15/10/2020 - 11:19:58 Sistema O item 0396 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:20:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0397 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:20:05.
15/10/2020 - 11:20:07 Sistema O item 0397 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:20:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0391 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:20:26.
15/10/2020 - 11:20:28 Sistema O item 0391 foi encerrado.

15/10/2020 - 11:21:34 Sistema Para o item 0400, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:26:35.

15/10/2020 - 11:23:17 Pregoeiro Senhores Licitantes informamos que não haverá intervalo para o almoço.

15/10/2020 - 11:24:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0392 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:24:08. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 11:24:10 Sistema Para o item 0399, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:29:12.

15/10/2020 - 11:24:10 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1850,
R$ 0,1900

15/10/2020 - 11:24:22 Sistema O item 0392 foi encerrado.

15/10/2020 - 11:24:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0395 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:24:47. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 11:25:12 Sistema O item 0395 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 11:55 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 11:26:37 Sistema O item 0411 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:26:37 Sistema O item 0411 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:26:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0400 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:26:35.
15/10/2020 - 11:26:37 Sistema O item 0400 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:26:38 Sistema O item 0412 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:26:38 Sistema O item 0412 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:26:39 Sistema O item 0413 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:26:40 Sistema O item 0414 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:26:40 Sistema O item 0414 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:26:40 Sistema O item 0415 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:26:40 Sistema O item 0415 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:26:41 Sistema O item 0416 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:26:41 Sistema O item 0416 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:26:42 Sistema O item 0417 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:26:43 Sistema O item 0418 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:26:43 Sistema O item 0418 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:26:44 Sistema O item 0419 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:26:44 Sistema O item 0419 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:26:46 Sistema O item 0420 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:26:46 Sistema O item 0420 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:27:07 Sistema O item 0401 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:27:10 Sistema O item 0402 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:27:10 Sistema O item 0403 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:27:10 Sistema O item 0405 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:27:13 Sistema O item 0406 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:27:13 Sistema O item 0407 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:27:13 Sistema O item 0408 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:27:17 Sistema O item 0409 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:27:17 Sistema O item 0410 entrou em tempo aleatório.

15/10/2020 - 11:28:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0377 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:28:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 11:28:26 Sistema Para o item 0403, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:33:27.

15/10/2020 - 11:28:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,3120,
R$ 0,3490, R$ 0,3500

15/10/2020 - 11:28:32 Sistema Para o item 0401, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:33:32.
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15/10/2020 - 11:28:33 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 412, 414, 416 e 418, estamos esperando melhores lances.

15/10/2020 - 11:29:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0399 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:29:12. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 11:29:23 Sistema Para o item 0410, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:34:24.

15/10/2020 - 11:29:53 Sistema O item 0377 foi encerrado.

15/10/2020 - 11:30:59 Sistema O item 0399 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 12:01 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 11:31:56 Sistema Para o item 0409, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:36:56.

15/10/2020 - 11:31:56 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 24,0000

15/10/2020 - 11:32:38 Sistema Para o item 0405, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:37:39.

15/10/2020 - 11:32:56 Sistema Para o item 0406, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:37:56.

15/10/2020 - 11:33:02 Sistema Para o item 0408, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:38:02.

15/10/2020 - 11:33:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0403 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:33:27.
15/10/2020 - 11:33:29 Sistema O item 0403 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:33:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0401 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:33:32.
15/10/2020 - 11:33:32 Sistema O item 0401 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:34:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0410 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:34:24.
15/10/2020 - 11:34:26 Sistema O item 0410 foi encerrado.

15/10/2020 - 11:35:29 Sistema Para o item 0402, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:40:30.

15/10/2020 - 11:35:32 Sistema Para o item 0407, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:40:32.

15/10/2020 - 11:36:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0409 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:36:56.
15/10/2020 - 11:36:56 Sistema O item 0409 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:37:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0405 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:37:39.
15/10/2020 - 11:37:41 Sistema O item 0405 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:37:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0406 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:37:56.

15/10/2020 - 11:37:57 Sistema O item 0406 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 11:37:57 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,1580 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0406 até 15/10/2020 às 11:42:56.

15/10/2020 - 11:38:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0408 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:38:02.
15/10/2020 - 11:38:02 Sistema O item 0408 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:38:26 Sistema O item 0406 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,1549.
15/10/2020 - 11:38:26 Sistema O item 0406 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:40:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0402 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:40:30.
15/10/2020 - 11:40:32 Sistema O item 0402 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:40:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0407 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:40:32.

15/10/2020 - 11:40:33 Sistema O item 0407 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 11:40:33 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 17,6100 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0407 até 15/10/2020 às 11:45:32.

15/10/2020 - 11:41:38 Sistema O item 0411 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:41:38 Sistema O item 0412 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:41:41 Sistema O item 0413 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:41:41 Sistema O item 0414 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:41:41 Sistema O item 0415 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:41:41 Sistema O item 0416 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:41:44 Sistema O item 0417 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:41:44 Sistema O item 0418 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:41:44 Sistema O item 0419 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:41:46 Sistema O item 0421 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:41:47 Sistema O item 0420 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:41:48 Sistema O item 0422 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:41:48 Sistema O item 0422 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:41:50 Sistema O item 0423 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:41:50 Sistema O item 0423 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:41:51 Sistema O item 0424 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:41:51 Sistema O item 0424 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:41:52 Sistema O item 0425 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:41:52 Sistema O item 0425 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:41:53 Sistema O item 0426 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:41:53 Sistema O item 0426 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:41:54 Sistema O item 0427 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:41:54 Sistema O item 0427 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:41:56 Sistema O item 0428 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:41:56 Sistema O item 0428 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:41:57 Sistema O item 0429 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:41:57 Sistema O item 0430 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:41:57 Sistema O item 0430 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:42:20 Pregoeiro Senhores Licitantes informamos que não haverá intervalo para o almoço.

15/10/2020 - 11:42:53 Sistema Para o item 0411, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:47:53.
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15/10/2020 - 11:42:59 Sistema Para o item 0418, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:47:59.

15/10/2020 - 11:44:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0384 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:44:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 11:44:30 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 421, 426, 428 e 429, estamos esperando melhores lances

15/10/2020 - 11:44:38 Sistema Para o item 0420, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:49:38.

15/10/2020 - 11:44:53 Sistema O item 0384 foi encerrado.

15/10/2020 - 11:45:20 Sistema Para o item 0414, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:50:20.

15/10/2020 - 11:45:35 Sistema O item 0407 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
15/10/2020 - 11:45:35 Sistema O item 0407 foi encerrado.

15/10/2020 - 11:47:14 Sistema Para o item 0417, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:52:15.

15/10/2020 - 11:47:14 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,9000,
R$ 0,9514, R$ 1,0000

15/10/2020 - 11:47:44 Sistema Para o item 0412, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:52:45.

15/10/2020 - 11:47:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0411 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:47:53.
15/10/2020 - 11:47:53 Sistema O item 0411 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:47:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0418 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:47:59.
15/10/2020 - 11:47:59 Sistema O item 0418 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:49:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0420 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:49:38.
15/10/2020 - 11:49:38 Sistema O item 0420 foi encerrado.

15/10/2020 - 11:49:47 Sistema Para o item 0413, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:54:48.

15/10/2020 - 11:49:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,3799,
R$ 0,4200

15/10/2020 - 11:50:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0414 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:50:20.
15/10/2020 - 11:50:20 Sistema O item 0414 foi encerrado.

15/10/2020 - 11:50:29 Sistema Para o item 0416, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:55:31.

15/10/2020 - 11:50:35 Sistema Para o item 0415, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:55:35.

15/10/2020 - 11:50:59 Sistema Para o item 0419, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 11:55:59.

15/10/2020 - 11:52:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0417 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:52:15.
15/10/2020 - 11:52:17 Sistema O item 0417 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:52:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0412 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:52:45.
15/10/2020 - 11:52:47 Sistema O item 0412 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:54:13 Sistema O item 0432 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:54:15 Sistema O item 0433 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:54:15 Sistema O item 0433 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:54:16 Sistema O item 0434 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:54:20 Sistema O item 0435 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:54:20 Sistema O item 0435 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:54:21 Sistema O item 0436 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:54:21 Sistema O item 0436 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:54:22 Sistema O item 0437 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:54:22 Sistema O item 0437 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:54:24 Sistema O item 0438 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:54:24 Sistema O item 0438 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:54:25 Sistema O item 0439 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:54:25 Sistema O item 0439 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:54:27 Sistema O item 0440 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 11:54:27 Sistema O item 0440 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 11:54:41 Pregoeiro Senhores Licitantes informamos que não haverá intervalo para o almoço.

15/10/2020 - 11:54:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0413 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:54:48. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 11:55:25 Sistema O item 0413 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 12:25 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 11:55:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0416 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:55:31.
15/10/2020 - 11:55:32 Sistema O item 0416 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:55:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0415 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:55:35.
15/10/2020 - 11:55:35 Sistema O item 0415 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:55:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0419 foi encerrada em 15/10/2020 às 11:55:59.
15/10/2020 - 11:55:59 Sistema O item 0419 foi encerrado.
15/10/2020 - 11:56:47 Sistema O item 0421 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:56:50 Sistema O item 0422 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:56:50 Sistema O item 0423 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:56:53 Sistema O item 0424 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:56:53 Sistema O item 0425 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:56:53 Sistema O item 0426 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:56:56 Sistema O item 0427 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:56:56 Sistema O item 0428 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:56:59 Sistema O item 0429 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 11:56:59 Sistema O item 0430 entrou em tempo aleatório.

15/10/2020 - 11:58:23 Sistema Para o item 0425, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:03:24.
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15/10/2020 - 11:58:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 13,1500

15/10/2020 - 11:58:29 Sistema Para o item 0424, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:03:30.

15/10/2020 - 11:58:29 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1800,
R$ 0,2340, R$ 0,2630

15/10/2020 - 12:00:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0395 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:00:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 12:00:47 Sistema Para o item 0423, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:05:48.

15/10/2020 - 12:01:02 Sistema Para o item 0422, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:06:03.

15/10/2020 - 12:01:26 Sistema Para o item 0426, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:06:27.

15/10/2020 - 12:02:50 Sistema Para o item 0429, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:07:51.

15/10/2020 - 12:02:50 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,7500,
R$ 1,7900

15/10/2020 - 12:03:08 Sistema Para o item 0430, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:08:09.

15/10/2020 - 12:03:08 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,8350
15/10/2020 - 12:03:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0425 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:03:24.
15/10/2020 - 12:03:26 Sistema O item 0425 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:03:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0424 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:03:30.
15/10/2020 - 12:03:32 Sistema O item 0424 foi encerrado.

15/10/2020 - 12:03:38 Sistema Para o item 0421, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:08:39.

15/10/2020 - 12:05:23 Sistema Para o item 0427, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:10:25.

15/10/2020 - 12:05:29 Sistema Para o item 0428, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:10:30.

15/10/2020 - 12:05:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0423 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:05:48.
15/10/2020 - 12:05:50 Sistema O item 0423 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:06:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0399 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:06:00.
15/10/2020 - 12:06:02 Sistema O item 0399 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:06:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0422 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:06:03.
15/10/2020 - 12:06:05 Sistema O item 0422 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:06:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0426 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:06:27.
15/10/2020 - 12:06:29 Sistema O item 0426 foi encerrado.

15/10/2020 - 12:07:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0429 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:07:51. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 12:08:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0430 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:08:09.
15/10/2020 - 12:08:11 Sistema O item 0430 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:08:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0421 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:08:39.
15/10/2020 - 12:08:41 Sistema O item 0421 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:09:14 Sistema O item 0432 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:09:17 Sistema O item 0433 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:09:17 Sistema O item 0434 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:09:20 Sistema O item 0435 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:09:23 Sistema O item 0436 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:09:23 Sistema O item 0437 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:09:26 Sistema O item 0438 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:09:26 Sistema O item 0439 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:09:29 Sistema O item 0440 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:10:18 Sistema O item 0441 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:10:18 Sistema O item 0441 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:10:19 Sistema O item 0442 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:10:19 Sistema O item 0442 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:10:21 Sistema O item 0443 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:10:21 Sistema O item 0443 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:10:21 Sistema O item 0444 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:10:21 Sistema O item 0444 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:10:22 Sistema O item 0445 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:10:22 Sistema O item 0445 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:10:23 Sistema O item 0446 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:10:23 Sistema O item 0446 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:10:24 Sistema O item 0447 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:10:24 Sistema O item 0447 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:10:25 Sistema O item 0448 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:10:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0427 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:10:25.
15/10/2020 - 12:10:26 Sistema O item 0427 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:10:28 Sistema O item 0449 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:10:29 Sistema O item 0450 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:10:29 Sistema O item 0450 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:10:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0428 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:10:30.
15/10/2020 - 12:10:32 Sistema O item 0428 foi encerrado.

15/10/2020 - 12:10:47 Sistema Para o item 0437, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:15:48.

15/10/2020 - 12:10:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,3900,
R$ 0,4000
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15/10/2020 - 12:10:58 Sistema O item 0429 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 12:40 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 12:11:26 Sistema Para o item 0436, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:16:27.

15/10/2020 - 12:11:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,7750,
R$ 0,7890

15/10/2020 - 12:14:02 Sistema Para o item 0435, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:19:03.

15/10/2020 - 12:15:32 Sistema Para o item 0434, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:20:33.

15/10/2020 - 12:15:32 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,5970,
R$ 0,6301

15/10/2020 - 12:15:47 Sistema Para o item 0440, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:20:48.

15/10/2020 - 12:15:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0796,
R$ 0,1000, R$ 0,1074

15/10/2020 - 12:15:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0437 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:15:48.
15/10/2020 - 12:15:50 Sistema O item 0437 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:16:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0436 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:16:27.
15/10/2020 - 12:16:30 Sistema O item 0436 foi encerrado.

15/10/2020 - 12:16:35 Sistema Para o item 0433, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:21:36.

15/10/2020 - 12:16:35 Sistema O item 0395 foi encerrado.

15/10/2020 - 12:17:54 Sistema Para o item 0439, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:22:54.

15/10/2020 - 12:17:54 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0958,
R$ 0,1000, R$ 0,1450

15/10/2020 - 12:18:21 Sistema Para o item 0438, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:23:21.

15/10/2020 - 12:19:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0435 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:19:03.
15/10/2020 - 12:19:03 Sistema O item 0435 foi encerrado.

15/10/2020 - 12:19:09 Sistema Para o item 0432, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:24:09.

15/10/2020 - 12:20:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0434 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:20:33. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 12:20:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0440 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:20:48. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 12:21:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0433 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:21:36.
15/10/2020 - 12:21:36 Sistema O item 0433 foi encerrado.

15/10/2020 - 12:22:01 Sistema O item 0434 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 12:52 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 12:22:33 Sistema O item 0440 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:22:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0439 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:22:54.
15/10/2020 - 12:22:54 Sistema O item 0439 foi encerrado.

15/10/2020 - 12:23:21 Sistema Para o item 0438, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:28:21.

15/10/2020 - 12:23:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,7930,
R$ 0,9500

15/10/2020 - 12:24:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0432 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:24:09.
15/10/2020 - 12:24:09 Sistema O item 0432 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:24:35 Sistema O item 0451 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:24:35 Sistema O item 0451 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:24:36 Sistema O item 0452 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:24:36 Sistema O item 0452 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:24:37 Sistema O item 0453 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:24:38 Sistema O item 0454 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:24:38 Sistema O item 0454 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:24:39 Sistema O item 0455 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:24:39 Sistema O item 0455 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:24:40 Sistema O item 0456 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:24:40 Sistema O item 0456 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:24:40 Sistema O item 0457 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:24:41 Sistema O item 0458 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:24:41 Sistema O item 0458 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:24:42 Sistema O item 0459 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:24:42 Sistema O item 0459 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:24:43 Sistema O item 0460 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:24:43 Sistema O item 0460 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:25:18 Sistema O item 0441 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:25:21 Sistema O item 0442 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:25:21 Sistema O item 0443 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:25:21 Sistema O item 0444 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:25:24 Sistema O item 0445 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:25:24 Sistema O item 0446 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:25:24 Sistema O item 0447 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:25:27 Sistema O item 0448 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:25:30 Sistema O item 0449 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:25:30 Sistema O item 0450 entrou em tempo aleatório.

15/10/2020 - 12:27:12 Sistema Para o item 0442, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:32:12.
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15/10/2020 - 12:27:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,2980,
R$ 0,3110, R$ 0,3120

15/10/2020 - 12:27:30 Sistema Para o item 0450, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:32:30.

15/10/2020 - 12:28:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0438 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:28:21.
15/10/2020 - 12:28:21 Sistema O item 0438 foi encerrado.

15/10/2020 - 12:28:57 Sistema Para o item 0449, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:33:57.

15/10/2020 - 12:29:45 Sistema Para o item 0441, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:34:45.

15/10/2020 - 12:29:45 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0784,
R$ 0,1000, R$ 0,1285

15/10/2020 - 12:30:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0413 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:30:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 12:30:24 Sistema O item 0413 foi encerrado.

15/10/2020 - 12:31:33 Sistema Para o item 0448, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:36:33.

15/10/2020 - 12:31:33 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 7,5000
15/10/2020 - 12:32:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0442 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:32:12.
15/10/2020 - 12:32:12 Sistema O item 0442 foi encerrado.

15/10/2020 - 12:32:18 Sistema Para o item 0446, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:37:18.

15/10/2020 - 12:32:18 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,2350,
R$ 0,2448

15/10/2020 - 12:32:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0450 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:32:30.
15/10/2020 - 12:32:30 Sistema O item 0450 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:33:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0449 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:33:57.
15/10/2020 - 12:33:57 Sistema O item 0449 foi encerrado.

15/10/2020 - 12:34:06 Sistema Para o item 0445, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:39:06.

15/10/2020 - 12:34:30 Sistema Para o item 0444, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:39:30.

15/10/2020 - 12:34:42 Sistema Para o item 0443, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:39:42.

15/10/2020 - 12:34:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0441 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:34:45. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 12:34:51 Sistema Para o item 0447, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:39:52.

15/10/2020 - 12:36:24 Pregoeiro Licitantes que estão participando do item 452, estamos esperando melhores lances
15/10/2020 - 12:36:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0448 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:36:33.
15/10/2020 - 12:36:33 Sistema O item 0448 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:37:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0446 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:37:18.
15/10/2020 - 12:37:18 Sistema O item 0446 foi encerrado.

15/10/2020 - 12:38:28 Sistema O item 0441 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 13:08 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 12:39:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0445 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:39:06.
15/10/2020 - 12:39:06 Sistema O item 0445 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:39:21 Sistema O item 0461 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:39:21 Sistema O item 0461 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:39:22 Sistema O item 0462 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:39:22 Sistema O item 0462 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:39:23 Sistema O item 0463 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:39:23 Sistema O item 0463 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:39:28 Sistema O item 0465 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:39:29 Sistema O item 0466 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:39:29 Sistema O item 0467 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:39:29 Sistema O item 0467 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:39:30 Sistema O item 0468 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:39:30 Sistema O item 0468 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:39:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0444 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:39:30.
15/10/2020 - 12:39:30 Sistema O item 0444 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:39:31 Sistema O item 0469 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:39:31 Sistema O item 0469 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:39:33 Sistema O item 0470 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:39:33 Sistema O item 0470 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:39:34 Sistema O item 0464 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:39:36 Sistema O item 0451 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:39:36 Sistema O item 0452 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:39:39 Sistema O item 0453 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:39:39 Sistema O item 0454 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:39:39 Sistema O item 0455 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:39:42 Sistema O item 0456 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:39:42 Sistema O item 0457 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:39:42 Sistema O item 0458 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:39:42 Sistema O item 0459 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:39:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0443 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:39:42.
15/10/2020 - 12:39:42 Sistema O item 0443 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:39:45 Sistema O item 0460 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:39:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0447 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:39:52.
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15/10/2020 - 12:39:54 Sistema O item 0447 foi encerrado.

15/10/2020 - 12:40:15 Sistema Para o item 0454, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:45:15.

15/10/2020 - 12:41:06 Sistema Para o item 0455, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:46:06.

15/10/2020 - 12:41:27 Sistema Para o item 0458, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:46:27.

15/10/2020 - 12:41:27 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,3250,
R$ 0,5000

15/10/2020 - 12:41:45 Sistema Para o item 0451, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:46:46.

15/10/2020 - 12:41:45 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,7400,
R$ 6,7500, R$ 6,7600

15/10/2020 - 12:42:36 Sistema Para o item 0452, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:47:36.

15/10/2020 - 12:42:36 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,3720

15/10/2020 - 12:43:30 Sistema Para o item 0460, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:48:31.

15/10/2020 - 12:43:30 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,6000

15/10/2020 - 12:45:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0429 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:45:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 12:45:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0454 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:45:15.
15/10/2020 - 12:45:15 Sistema O item 0454 foi encerrado.

15/10/2020 - 12:46:06 Sistema Para o item 0456, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:51:06.

15/10/2020 - 12:46:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0455 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:46:06.
15/10/2020 - 12:46:06 Sistema O item 0455 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:46:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0458 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:46:27.
15/10/2020 - 12:46:27 Sistema O item 0458 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:46:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0451 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:46:46.
15/10/2020 - 12:46:48 Sistema O item 0451 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:47:21 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 466, 468 e 470, estamos esperando melhores lances

15/10/2020 - 12:47:21 Sistema Para o item 0457, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:52:21.

15/10/2020 - 12:47:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0452 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:47:36.
15/10/2020 - 12:47:36 Sistema O item 0452 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:48:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0460 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:48:31.
15/10/2020 - 12:48:33 Sistema O item 0460 foi encerrado.

15/10/2020 - 12:48:39 Sistema Para o item 0453, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:53:39.

15/10/2020 - 12:48:39 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0990,
R$ 0,1000, R$ 0,2051

15/10/2020 - 12:49:06 Sistema Para o item 0459, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 12:54:06.

15/10/2020 - 12:49:06 Sistema O item 0429 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:51:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0456 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:51:06.
15/10/2020 - 12:51:06 Sistema O item 0456 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:52:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0457 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:52:21.
15/10/2020 - 12:52:21 Sistema O item 0457 foi encerrado.

15/10/2020 - 12:53:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0453 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:53:39. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 12:53:44 Sistema O item 0471 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:53:45 Sistema O item 0472 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:53:46 Sistema O item 0473 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:53:46 Sistema O item 0473 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:53:50 Sistema O item 0474 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:53:50 Sistema O item 0474 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:53:50 Sistema O item 0475 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:53:50 Sistema O item 0475 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:53:52 Sistema O item 0476 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:53:52 Sistema O item 0476 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:53:54 Sistema O item 0477 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:53:55 Sistema O item 0478 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:53:55 Sistema O item 0478 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:53:55 Sistema O item 0479 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:53:55 Sistema O item 0479 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:53:56 Sistema O item 0480 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 12:53:56 Sistema O item 0480 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 12:54:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0459 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:54:06.
15/10/2020 - 12:54:06 Sistema O item 0459 foi encerrado.
15/10/2020 - 12:54:21 Sistema O item 0461 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:54:24 Sistema O item 0462 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:54:24 Sistema O item 0463 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:54:30 Sistema O item 0465 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:54:30 Sistema O item 0466 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:54:30 Sistema O item 0467 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:54:30 Sistema O item 0468 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:54:33 Sistema O item 0469 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 12:54:33 Sistema O item 0470 entrou em tempo aleatório.
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15/10/2020 - 12:54:36 Sistema O item 0464 entrou em tempo aleatório.

15/10/2020 - 12:55:12 Sistema Para o item 0468, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:00:13.

15/10/2020 - 12:55:18 Sistema O item 0453 foi encerrado.

15/10/2020 - 12:57:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0434 foi encerrada em 15/10/2020 às 12:57:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 12:57:09 Sistema Para o item 0470, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:02:10.

15/10/2020 - 12:58:36 Sistema O item 0434 foi encerrado.

15/10/2020 - 12:58:51 Sistema Para o item 0464, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:03:52.

15/10/2020 - 12:59:33 Sistema Para o item 0466, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:04:34.

15/10/2020 - 12:59:33 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,2000

15/10/2020 - 12:59:39 Sistema Para o item 0462, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:04:40.

15/10/2020 - 13:00:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0468 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:00:13.
15/10/2020 - 13:00:15 Sistema O item 0468 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:01:24 Sistema Para o item 0469, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:06:25.

15/10/2020 - 13:01:48 Sistema Para o item 0467, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:06:49.

15/10/2020 - 13:01:48 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 17,7700

15/10/2020 - 13:02:12 Sistema Para o item 0461, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:07:13.

15/10/2020 - 13:02:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,2790,
R$ 3,2800

15/10/2020 - 13:02:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0470 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:02:10.
15/10/2020 - 13:02:12 Sistema O item 0470 foi encerrado.
15/10/2020 - 13:03:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0464 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:03:52.
15/10/2020 - 13:03:54 Sistema O item 0464 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:04:00 Sistema Para o item 0465, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:09:01.

15/10/2020 - 13:04:18 Sistema Para o item 0463, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:09:19.

15/10/2020 - 13:04:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0466 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:04:34. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 13:04:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0462 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:04:40.
15/10/2020 - 13:04:42 Sistema O item 0462 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:05:56 Sistema O item 0466 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 13:36 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 13:06:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0469 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:06:25.
15/10/2020 - 13:06:27 Sistema O item 0469 foi encerrado.
15/10/2020 - 13:06:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0467 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:06:49.
15/10/2020 - 13:06:49 Sistema O item 0467 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:07:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0461 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:07:13. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 13:08:05 Sistema O item 0461 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 13:38 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 13:08:46 Sistema O item 0471 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:08:46 Sistema O item 0472 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:08:46 Sistema O item 0473 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:08:52 Sistema O item 0474 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:08:52 Sistema O item 0475 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:08:52 Sistema O item 0476 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:08:55 Sistema O item 0477 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:08:55 Sistema O item 0478 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:08:55 Sistema O item 0479 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:08:58 Sistema O item 0480 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:09:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0465 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:09:01.
15/10/2020 - 13:09:01 Sistema O item 0465 foi encerrado.
15/10/2020 - 13:09:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0463 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:09:19.

15/10/2020 - 13:09:19 Sistema O item 0463 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 13:09:20 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2,9600 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0463 até 15/10/2020 às 13:14:19.

15/10/2020 - 13:09:49 Sistema Para o item 0480, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:14:49.

15/10/2020 - 13:10:04 Sistema O item 0481 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:10:04 Sistema O item 0481 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:10:05 Sistema O item 0482 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:10:05 Sistema O item 0482 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:10:05 Sistema O item 0483 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:10:05 Sistema O item 0483 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:10:06 Sistema O item 0484 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:10:06 Sistema O item 0484 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:10:07 Sistema O item 0485 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:10:07 Sistema O item 0485 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:10:08 Sistema O item 0486 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:10:08 Sistema O item 0486 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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15/10/2020 - 13:10:09 Sistema O item 0487 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:10:09 Sistema O item 0487 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/10/2020 - 13:10:10 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 0,8883 para o item 0474 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

15/10/2020 - 13:10:10 Sistema O item 0488 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:10:11 Sistema O item 0489 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:10:12 Sistema O item 0490 foi aberto pelo pregoeiro.

15/10/2020 - 13:10:37 Sistema Para o item 0471, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:15:37.

15/10/2020 - 13:10:37 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1000,
R$ 0,1090

15/10/2020 - 13:12:22 Sistema Para o item 0477, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:17:22.

15/10/2020 - 13:12:55 Sistema Para o item 0473, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:17:55.

15/10/2020 - 13:13:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0441 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:13:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 13:13:10 Sistema Para o item 0472, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:18:10.

15/10/2020 - 13:13:10 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0820,
R$ 0,0900

15/10/2020 - 13:13:16 Sistema O item 0441 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:13:40 Sistema Para o item 0476, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:18:40.

15/10/2020 - 13:14:04 Sistema Para o item 0479, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:19:04.

15/10/2020 - 13:14:22 Sistema O item 0463 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
15/10/2020 - 13:14:22 Sistema O item 0463 foi encerrado.
15/10/2020 - 13:14:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0480 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:14:49.
15/10/2020 - 13:14:49 Sistema O item 0480 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:14:58 Sistema Para o item 0474, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:19:58.

15/10/2020 - 13:15:31 Sistema Para o item 0478, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:20:31.

15/10/2020 - 13:15:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0471 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:15:37.
15/10/2020 - 13:15:37 Sistema O item 0471 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:17:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0477 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:17:22. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 13:17:43 Sistema O item 0477 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:17:55 Sistema Para o item 0475, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:22:55.

15/10/2020 - 13:17:55 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 8,6000,
R$ 15,0000

15/10/2020 - 13:17:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0473 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:17:55.
15/10/2020 - 13:17:55 Sistema O item 0473 foi encerrado.
15/10/2020 - 13:18:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0472 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:18:10.
15/10/2020 - 13:18:10 Sistema O item 0472 foi encerrado.
15/10/2020 - 13:18:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0476 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:18:40.

15/10/2020 - 13:18:41 Sistema O item 0476 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 13:18:41 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,3198 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0476 até 15/10/2020 às 13:23:40.

15/10/2020 - 13:19:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0479 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:19:04.
15/10/2020 - 13:19:04 Sistema O item 0479 foi encerrado.
15/10/2020 - 13:19:20 Sistema O item 0491 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:19:20 Sistema O item 0491 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:19:20 Sistema O item 0492 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:19:20 Sistema O item 0492 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:19:21 Sistema O item 0493 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:19:21 Sistema O item 0493 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:19:22 Sistema O item 0494 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:19:24 Sistema O item 0495 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:19:24 Sistema O item 0496 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:19:24 Sistema O item 0496 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:19:25 Sistema O item 0497 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:19:25 Sistema O item 0497 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:19:26 Sistema O item 0498 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:19:26 Sistema O item 0498 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:19:27 Sistema O item 0499 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:19:28 Sistema O item 0500 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:19:28 Sistema O item 0500 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:19:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0474 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:19:58.
15/10/2020 - 13:19:58 Sistema O item 0474 foi encerrado.
15/10/2020 - 13:20:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0478 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:20:31.
15/10/2020 - 13:20:31 Sistema O item 0478 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:21:53 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 493, 494, 495, 496, 498,499 e 500 estamos esperando
melhores lances

15/10/2020 - 13:22:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0475 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:22:55. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.



27/10/2020 Portal de Compras Públicas | Ata

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AtaTotalParte6_126559 (1).html 51/175

Data Apelido Frase

15/10/2020 - 13:23:24 Sistema O item 0475 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 13:55 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 13:23:43 Sistema O item 0476 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
15/10/2020 - 13:23:43 Sistema O item 0476 foi encerrado.
15/10/2020 - 13:25:04 Sistema O item 0481 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:25:07 Sistema O item 0482 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:25:07 Sistema O item 0483 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:25:07 Sistema O item 0484 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:25:07 Sistema O item 0485 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:25:10 Sistema O item 0486 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:25:10 Sistema O item 0487 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:25:10 Sistema O item 0488 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:25:13 Sistema O item 0489 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:25:13 Sistema O item 0490 entrou em tempo aleatório.

15/10/2020 - 13:25:46 Sistema Para o item 0481, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:30:46.

15/10/2020 - 13:25:46 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,1900,
R$ 1,3200, R$ 1,3718

15/10/2020 - 13:25:46 Sistema Para o item 0485, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:30:46.

15/10/2020 - 13:26:34 Sistema Para o item 0490, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:31:34.

15/10/2020 - 13:26:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 5,0000,
R$ 5,1000, R$ 5,1881

15/10/2020 - 13:27:34 Sistema Para o item 0489, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:32:34.

15/10/2020 - 13:27:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 20,0000

15/10/2020 - 13:28:58 Sistema Para o item 0487, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:33:58.

15/10/2020 - 13:28:58 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,2810,
R$ 0,2900

15/10/2020 - 13:30:08 Pregoeiro Atenção licitantes, estamos esperando seus melhores lances

15/10/2020 - 13:30:10 Sistema Para o item 0486, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:35:10.

15/10/2020 - 13:30:10 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1249,
R$ 0,1300, R$ 0,1340

15/10/2020 - 13:30:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0481 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:30:46.
15/10/2020 - 13:30:46 Sistema O item 0481 foi encerrado.
15/10/2020 - 13:30:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0485 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:30:46.
15/10/2020 - 13:30:46 Sistema O item 0485 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:30:58 Sistema Para o item 0484, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:35:59.

15/10/2020 - 13:30:58 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,2400,
R$ 0,2770, R$ 0,2800

15/10/2020 - 13:31:19 Sistema Para o item 0483, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:36:19.

15/10/2020 - 13:31:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,3950,
R$ 0,4200

15/10/2020 - 13:31:22 Sistema Para o item 0488, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:36:22.

15/10/2020 - 13:31:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 5,8400,
R$ 6,1400

15/10/2020 - 13:31:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0490 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:31:34. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 13:32:32 Sistema O item 0490 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 14:03 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 13:32:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0489 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:32:34.
15/10/2020 - 13:32:34 Sistema O item 0489 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:32:43 Sistema Para o item 0482, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:37:43.

15/10/2020 - 13:33:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0487 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:33:58.
15/10/2020 - 13:33:58 Sistema O item 0487 foi encerrado em situação de empate.
15/10/2020 - 13:34:22 Sistema O item 0491 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:34:22 Sistema O item 0492 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:34:22 Sistema O item 0493 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:34:22 Sistema O item 0494 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:34:25 Sistema O item 0495 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:34:25 Sistema O item 0496 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:34:25 Sistema O item 0497 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:34:28 Sistema O item 0498 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:34:28 Sistema O item 0499 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:34:28 Sistema O item 0500 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:34:36 Sistema Desempate realizado para o item 0487 tem como vencedor o fornecedor com token 20
15/10/2020 - 13:34:36 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 20, 40

15/10/2020 - 13:34:38 Sistema O item 0487 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 13:34:38 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,2300 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0487 até 15/10/2020 às 13:39:37.

15/10/2020 - 13:34:55 Sistema Para o item 0491, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:39:56.
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15/10/2020 - 13:35:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0486 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:35:10.
15/10/2020 - 13:35:10 Sistema O item 0486 foi encerrado.
15/10/2020 - 13:35:11 Sistema O item 0501 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:35:12 Sistema O item 0503 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:35:12 Sistema O item 0503 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:35:13 Sistema O item 0504 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:35:13 Sistema O item 0504 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:35:14 Sistema O item 0505 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:35:16 Sistema O item 0508 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:35:16 Sistema O item 0508 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:35:16 Sistema O item 0509 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:35:16 Sistema O item 0509 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:35:17 Sistema O item 0510 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:35:23 Sistema O item 0502 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:35:23 Sistema O item 0502 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:35:24 Sistema O item 0506 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:35:24 Sistema O item 0506 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:35:25 Sistema O item 0507 foi aberto pelo pregoeiro.

15/10/2020 - 13:35:52 Sistema Para o item 0498, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:40:53.

15/10/2020 - 13:35:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,4990,
R$ 3,5000, R$ 4,1539

15/10/2020 - 13:36:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0484 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:35:59.
15/10/2020 - 13:36:01 Sistema O item 0484 foi encerrado.
15/10/2020 - 13:36:14 Sistema O item 0487 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,2290.
15/10/2020 - 13:36:14 Sistema O item 0487 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:36:16 Sistema Para o item 0496, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:41:16.

15/10/2020 - 13:36:16 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,8040,
R$ 0,9230, R$ 1,6026

15/10/2020 - 13:36:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0483 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:36:19.
15/10/2020 - 13:36:19 Sistema O item 0483 foi encerrado.
15/10/2020 - 13:36:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0488 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:36:22.
15/10/2020 - 13:36:22 Sistema O item 0488 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:36:49 Sistema Para o item 0499, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:41:50.

15/10/2020 - 13:37:28 Sistema Para o item 0494, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:42:29.

15/10/2020 - 13:37:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0482 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:37:43.
15/10/2020 - 13:37:43 Sistema O item 0482 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:38:40 Sistema Para o item 0492, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:43:40.

15/10/2020 - 13:38:52 Sistema Para o item 0500, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:43:53.

15/10/2020 - 13:39:49 Sistema Para o item 0493, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:44:50.

15/10/2020 - 13:39:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0491 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:39:56.
15/10/2020 - 13:39:58 Sistema O item 0491 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:40:13 Sistema Para o item 0497, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:45:14.

15/10/2020 - 13:40:13 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,5590,
R$ 0,6936, R$ 2,0000

15/10/2020 - 13:40:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0498 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:40:53. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 13:41:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0466 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:41:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 13:41:13 Sistema O item 0466 foi encerrado.
15/10/2020 - 13:41:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0496 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:41:16.
15/10/2020 - 13:41:16 Sistema O item 0496 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:41:49 Sistema Para o item 0495, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:46:50.

15/10/2020 - 13:41:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0499 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:41:50. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 13:42:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0494 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:42:29. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 13:43:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0461 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:43:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 13:43:28 Sistema O item 0461 foi encerrado.
15/10/2020 - 13:43:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0492 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:43:40.
15/10/2020 - 13:43:40 Sistema O item 0492 foi encerrado.
15/10/2020 - 13:43:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0500 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:43:53.
15/10/2020 - 13:43:55 Sistema O item 0500 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:44:26 Sistema O item 0494 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 14:15 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 13:44:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0493 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:44:50.
15/10/2020 - 13:44:52 Sistema O item 0493 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:45:11 Sistema O item 0498 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 14:15 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 13:45:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0497 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:45:14. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
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15/10/2020 - 13:45:47 Sistema O item 0499 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 14:16 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 13:46:19 Sistema O item 0497 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 14:16 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 13:46:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0495 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:46:50.
15/10/2020 - 13:46:52 Sistema O item 0495 foi encerrado.
15/10/2020 - 13:50:01 Sistema O item 0511 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:50:01 Sistema O item 0511 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:50:02 Sistema O item 0512 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:50:02 Sistema O item 0512 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:50:03 Sistema O item 0513 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:50:03 Sistema O item 0513 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:50:04 Sistema O item 0514 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:50:04 Sistema O item 0514 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:50:05 Sistema O item 0515 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:50:05 Sistema O item 0515 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:50:05 Sistema O item 0516 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:50:05 Sistema O item 0516 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:50:06 Sistema O item 0517 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:50:06 Sistema O item 0517 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:50:08 Sistema O item 0519 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:50:08 Sistema O item 0519 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:50:13 Sistema O item 0501 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:50:13 Sistema O item 0503 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:50:13 Sistema O item 0504 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:50:16 Sistema O item 0505 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:50:16 Sistema O item 0508 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:50:16 Sistema O item 0509 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:50:19 Sistema O item 0518 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:50:19 Sistema O item 0518 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:50:19 Sistema O item 0510 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:50:20 Sistema O item 0520 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 13:50:20 Sistema O item 0520 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 13:50:25 Sistema O item 0502 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:50:25 Sistema O item 0506 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 13:50:25 Sistema O item 0507 entrou em tempo aleatório.

15/10/2020 - 13:50:52 Sistema Para o item 0501, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:55:53.

15/10/2020 - 13:50:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,8500

15/10/2020 - 13:50:52 Sistema Para o item 0509, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:55:53.

15/10/2020 - 13:50:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,9719,
R$ 4,0000, R$ 4,0385

15/10/2020 - 13:51:46 Sistema Para o item 0510, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:56:47.

15/10/2020 - 13:52:04 Sistema Para o item 0507, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:57:05.

15/10/2020 - 13:52:13 Sistema Para o item 0504, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:57:14.

15/10/2020 - 13:52:13 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0600,
R$ 0,1200, R$ 0,2200

15/10/2020 - 13:53:22 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 494 e 500 estamos esperando melhores lances
15/10/2020 - 13:54:16 Pregoeiro Licitantes que estão participando do item 507 estamos esperando melhores lances

15/10/2020 - 13:54:22 Sistema Para o item 0505, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 13:59:23.

15/10/2020 - 13:54:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1500,
R$ 0,4970

15/10/2020 - 13:55:04 Sistema Para o item 0503, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:00:05.

15/10/2020 - 13:55:34 Sistema Para o item 0508, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:00:35.

15/10/2020 - 13:55:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0501 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:55:53.
15/10/2020 - 13:55:55 Sistema O item 0501 foi encerrado.
15/10/2020 - 13:55:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0509 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:55:53.
15/10/2020 - 13:55:55 Sistema O item 0509 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:56:10 Sistema Para o item 0502, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:01:11.

15/10/2020 - 13:56:49 Sistema Para o item 0510, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:01:50.

15/10/2020 - 13:56:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,8973,
R$ 7,7500, R$ 14,0000

15/10/2020 - 13:57:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0507 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:57:05.
15/10/2020 - 13:57:07 Sistema O item 0507 foi encerrado.
15/10/2020 - 13:57:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0504 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:57:14.
15/10/2020 - 13:57:16 Sistema O item 0504 foi encerrado.

15/10/2020 - 13:57:56 Sistema Para o item 0506, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:02:56.

15/10/2020 - 13:59:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0505 foi encerrada em 15/10/2020 às 13:59:23. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
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15/10/2020 - 14:00:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0475 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:00:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 14:00:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0503 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:00:05.
15/10/2020 - 14:00:05 Sistema O item 0503 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:00:11 Sistema O item 0475 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:00:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0508 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:00:35.
15/10/2020 - 14:00:35 Sistema O item 0508 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:01:10 Sistema O item 0505 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 14:32 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 14:01:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0502 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:01:11.
15/10/2020 - 14:01:11 Sistema O item 0502 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:01:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0510 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:01:50.
15/10/2020 - 14:01:50 Sistema O item 0510 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:02:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0506 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:02:56.

15/10/2020 - 14:02:57 Sistema O item 0506 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 14:02:57 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,0500 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0506 até 15/10/2020 às 14:07:56.

15/10/2020 - 14:04:18 Sistema O item 0521 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:04:18 Sistema O item 0521 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:04:19 Sistema O item 0522 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:04:19 Sistema O item 0522 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:04:20 Sistema O item 0523 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:04:20 Sistema O item 0523 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:04:21 Sistema O item 0524 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:04:21 Sistema O item 0524 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:04:22 Sistema O item 0525 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:04:22 Sistema O item 0525 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:04:23 Sistema O item 0526 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:04:23 Sistema O item 0526 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:04:23 Sistema O item 0527 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:04:23 Sistema O item 0527 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:04:24 Sistema O item 0528 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:04:24 Sistema O item 0528 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:04:25 Sistema O item 0529 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:04:25 Sistema O item 0529 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:04:31 Sistema O item 0530 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:04:53 Sistema O item 0506 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,0483.
15/10/2020 - 14:04:53 Sistema O item 0506 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:05:02 Sistema O item 0511 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:05:02 Sistema O item 0512 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:05:05 Sistema O item 0513 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:05:05 Sistema O item 0514 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:05:05 Sistema O item 0515 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:05:05 Sistema O item 0516 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:05:08 Sistema O item 0517 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:05:08 Sistema O item 0519 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:05:20 Sistema O item 0518 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:05:20 Sistema O item 0520 entrou em tempo aleatório.

15/10/2020 - 14:06:08 Sistema Para o item 0513, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:11:08.

15/10/2020 - 14:06:14 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 522, 526, 528 e 530, estamos esperando melhores lances.

15/10/2020 - 14:07:11 Sistema Para o item 0512, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:12:11.

15/10/2020 - 14:08:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0490 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:08:00.
15/10/2020 - 14:08:02 Sistema O item 0490 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:08:44 Sistema Para o item 0511, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:13:44.

15/10/2020 - 14:11:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0513 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:11:08.
15/10/2020 - 14:11:08 Sistema O item 0513 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:11:56 Sistema Para o item 0520, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:16:56.

15/10/2020 - 14:11:59 Sistema Para o item 0519, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:16:59.

15/10/2020 - 14:12:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0512 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:12:11.
15/10/2020 - 14:12:11 Sistema O item 0512 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:12:17 Sistema Para o item 0518, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:17:17.

15/10/2020 - 14:12:17 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,7820,
R$ 3,0000

15/10/2020 - 14:12:56 Sistema Para o item 0515, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:17:57.

15/10/2020 - 14:13:05 Sistema Para o item 0517, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:18:05.

15/10/2020 - 14:13:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0511 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:13:44.
15/10/2020 - 14:13:44 Sistema O item 0511 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:14:20 Sistema Para o item 0514, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:19:20.
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15/10/2020 - 14:15:02 Sistema Para o item 0516, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:20:02.

15/10/2020 - 14:16:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0520 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:16:56.
15/10/2020 - 14:16:56 Sistema O item 0520 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:16:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0519 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:16:59.
15/10/2020 - 14:16:59 Sistema O item 0519 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:17:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0518 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:17:17.
15/10/2020 - 14:17:17 Sistema O item 0518 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:17:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0515 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:17:57.
15/10/2020 - 14:17:59 Sistema O item 0515 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:18:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0517 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:18:05.
15/10/2020 - 14:18:05 Sistema O item 0517 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:19:04 Sistema O item 0531 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:19:04 Sistema O item 0532 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:19:04 Sistema O item 0532 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:19:05 Sistema O item 0533 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:19:05 Sistema O item 0533 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:19:06 Sistema O item 0534 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:19:07 Sistema O item 0535 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:19:07 Sistema O item 0535 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:19:07 Sistema O item 0536 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:19:07 Sistema O item 0536 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:19:08 Sistema O item 0537 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:19:08 Sistema O item 0537 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:19:09 Sistema O item 0538 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:19:09 Sistema O item 0538 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:19:10 Sistema O item 0540 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:19:20 Sistema O item 0521 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:19:20 Sistema O item 0522 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:19:20 Sistema O item 0523 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:19:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0514 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:19:20.
15/10/2020 - 14:19:20 Sistema O item 0514 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:19:23 Sistema O item 0524 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:19:23 Sistema O item 0525 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:19:23 Sistema O item 0526 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:19:23 Sistema O item 0527 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:19:27 Sistema O item 0528 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:19:27 Sistema O item 0529 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:19:32 Sistema O item 0530 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:19:50 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 533, 535 e 536, estamos esperando melhores lances.

15/10/2020 - 14:20:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0494 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:20:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 14:20:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0498 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:20:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 14:20:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0516 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:20:02.
15/10/2020 - 14:20:02 Sistema O item 0516 foi encerrado em situação de empate.
15/10/2020 - 14:20:13 Sistema Desempate realizado para o item 0516 tem como vencedor o fornecedor com token 11
15/10/2020 - 14:20:13 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 11, 40

15/10/2020 - 14:20:15 Sistema O item 0516 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 14:20:15 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,2500 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0516 até 15/10/2020 às 14:25:14.

15/10/2020 - 14:20:38 Sistema O item 0494 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:20:41 Sistema O item 0498 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:21:01 Sistema O item 0516 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,2490.
15/10/2020 - 14:21:01 Sistema O item 0516 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:21:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0497 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:21:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 14:21:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0499 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:21:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 14:21:17 Sistema O item 0497 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:21:17 Sistema O item 0499 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:21:29 Sistema Para o item 0530, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:26:30.

15/10/2020 - 14:22:17 Sistema Para o item 0521, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:27:18.

15/10/2020 - 14:22:17 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,7000,
R$ 0,7200, R$ 0,7330

15/10/2020 - 14:24:02 Sistema Para o item 0523, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:29:02.

15/10/2020 - 14:24:26 Sistema Para o item 0526, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:29:27.

15/10/2020 - 14:24:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,7000,
R$ 2,0000

15/10/2020 - 14:25:17 Sistema Para o item 0527, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:30:18.

15/10/2020 - 14:25:17 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,0500,
R$ 1,1000, R$ 1,6230
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15/10/2020 - 14:25:35 Sistema Para o item 0525, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:30:35.

15/10/2020 - 14:26:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0530 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:26:30.
15/10/2020 - 14:26:32 Sistema O item 0530 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:26:47 Sistema Para o item 0529, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:31:48.

15/10/2020 - 14:27:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0521 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:27:18.
15/10/2020 - 14:27:20 Sistema O item 0521 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:27:53 Sistema Para o item 0528, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:32:54.

15/10/2020 - 14:27:59 Sistema Para o item 0522, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:33:00.

15/10/2020 - 14:29:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0523 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:29:02.
15/10/2020 - 14:29:02 Sistema O item 0523 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:29:11 Sistema Para o item 0524, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:34:12.

15/10/2020 - 14:29:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0526 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:29:27.
15/10/2020 - 14:29:29 Sistema O item 0526 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:30:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0527 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:30:18.
15/10/2020 - 14:30:20 Sistema O item 0527 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:30:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0525 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:30:35.
15/10/2020 - 14:30:35 Sistema O item 0525 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:31:50 Sistema Para o item 0529, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:36:51.

15/10/2020 - 14:31:50 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0760,
R$ 0,0800, R$ 0,0810

15/10/2020 - 14:32:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0528 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:32:54.
15/10/2020 - 14:32:56 Sistema O item 0528 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:33:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0522 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:33:00.
15/10/2020 - 14:33:02 Sistema O item 0522 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:33:39 Sistema O item 0541 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:33:39 Sistema O item 0541 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:33:40 Sistema O item 0542 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:33:40 Sistema O item 0542 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:33:41 Sistema O item 0543 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:33:43 Sistema O item 0544 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:33:45 Sistema O item 0545 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:33:45 Sistema O item 0545 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:33:46 Sistema O item 0546 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:33:46 Sistema O item 0546 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:33:46 Sistema O item 0547 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:33:47 Sistema O item 0548 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:33:47 Sistema O item 0548 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:33:49 Sistema O item 0549 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:33:49 Sistema O item 0549 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:33:50 Sistema O item 0550 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:33:50 Sistema O item 0550 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:34:05 Sistema O item 0531 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:34:05 Sistema O item 0532 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:34:05 Sistema O item 0533 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:34:08 Sistema O item 0534 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:34:08 Sistema O item 0535 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:34:08 Sistema O item 0536 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:34:08 Sistema O item 0537 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:34:11 Sistema O item 0538 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:34:11 Sistema O item 0540 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:34:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0524 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:34:12.
15/10/2020 - 14:34:14 Sistema O item 0524 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:34:59 Sistema Para o item 0540, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:40:00.

15/10/2020 - 14:35:03 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 544, 546 e 547, estamos esperando melhores lances.

15/10/2020 - 14:35:32 Sistema Para o item 0535, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:40:33.

15/10/2020 - 14:36:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0529 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:36:51. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 14:37:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0505 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:37:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 14:37:11 Sistema O item 0505 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:37:20 Sistema Para o item 0533, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:42:21.

15/10/2020 - 14:37:26 Sistema O item 0529 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:37:47 Sistema Para o item 0531, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:42:48.

15/10/2020 - 14:39:44 Sistema Para o item 0532, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:44:45.

15/10/2020 - 14:39:44 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,4700,
R$ 1,4800

15/10/2020 - 14:39:44 Sistema Para o item 0537, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:44:45.
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15/10/2020 - 14:39:44 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
28,0000, R$ 30,0000

15/10/2020 - 14:40:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0540 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:40:00.
15/10/2020 - 14:40:02 Sistema O item 0540 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:40:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0535 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:40:33.
15/10/2020 - 14:40:35 Sistema O item 0535 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:40:59 Sistema Para o item 0534, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:46:00.

15/10/2020 - 14:42:08 Sistema Para o item 0538, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:47:09.

15/10/2020 - 14:42:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0533 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:42:21.
15/10/2020 - 14:42:23 Sistema O item 0533 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:42:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0531 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:42:48.
15/10/2020 - 14:42:50 Sistema O item 0531 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:44:02 Sistema Para o item 0536, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:49:03.

15/10/2020 - 14:44:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0532 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:44:45.
15/10/2020 - 14:44:47 Sistema O item 0532 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:44:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0537 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:44:45.

15/10/2020 - 14:44:49 Sistema O item 0537 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 14:44:49 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 21,0400 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0537 até 15/10/2020 às 14:49:47.

15/10/2020 - 14:46:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0534 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:46:00.
15/10/2020 - 14:46:02 Sistema O item 0534 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:46:50 Sistema O item 0537 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 20,9999.
15/10/2020 - 14:46:50 Sistema O item 0537 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:47:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0538 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:47:09.
15/10/2020 - 14:47:09 Sistema O item 0538 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:48:39 Sistema O item 0541 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:48:42 Sistema O item 0542 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:48:42 Sistema O item 0543 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:48:42 Sistema O item 0551 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:48:42 Sistema O item 0551 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:48:43 Sistema O item 0552 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:48:44 Sistema O item 0553 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:48:45 Sistema O item 0554 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:48:45 Sistema O item 0544 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:48:45 Sistema O item 0545 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:48:45 Sistema O item 0554 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:48:46 Sistema O item 0555 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:48:46 Sistema O item 0556 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:48:46 Sistema O item 0556 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:48:47 Sistema O item 0557 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:48:47 Sistema O item 0557 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:48:48 Sistema O item 0546 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:48:48 Sistema O item 0547 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:48:48 Sistema O item 0548 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:48:48 Sistema O item 0558 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:48:48 Sistema O item 0558 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:48:51 Sistema O item 0559 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:48:51 Sistema O item 0559 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:48:51 Sistema O item 0549 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:48:51 Sistema O item 0550 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 14:48:52 Sistema O item 0560 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 14:48:52 Sistema O item 0560 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 14:49:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0536 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:49:03.
15/10/2020 - 14:49:03 Sistema O item 0536 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:49:45 Sistema Para o item 0546, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:54:45.

15/10/2020 - 14:50:27 Sistema Para o item 0545, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:55:27.

15/10/2020 - 14:50:27 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,7821,
R$ 0,7900

15/10/2020 - 14:50:57 Sistema Para o item 0547, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:55:57.

15/10/2020 - 14:50:57 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,0000,
R$ 1,0650, R$ 1,0790

15/10/2020 - 14:51:21 Sistema Para o item 0541, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:56:21.

15/10/2020 - 14:51:57 Sistema Para o item 0548, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:56:57.

15/10/2020 - 14:52:48 Sistema Para o item 0543, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 14:57:48.

15/10/2020 - 14:54:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0546 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:54:45.
15/10/2020 - 14:54:45 Sistema O item 0546 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:55:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0545 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:55:27. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
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15/10/2020 - 14:55:42 Sistema Para o item 0544, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:00:42.

15/10/2020 - 14:55:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0547 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:55:57.
15/10/2020 - 14:55:57 Sistema O item 0547 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:56:09 Sistema O item 0545 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:56:21 Sistema Para o item 0541, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:01:22.

15/10/2020 - 14:56:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1400,
R$ 0,1450, R$ 0,1650

15/10/2020 - 14:56:39 Sistema Para o item 0549, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:01:39.

15/10/2020 - 14:56:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0548 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:56:57.
15/10/2020 - 14:56:57 Sistema O item 0548 foi encerrado.
15/10/2020 - 14:57:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0543 foi encerrada em 15/10/2020 às 14:57:48.
15/10/2020 - 14:57:48 Sistema O item 0543 foi encerrado.

15/10/2020 - 14:58:03 Sistema Para o item 0550, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:03:03.

15/10/2020 - 14:58:18 Sistema Para o item 0542, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:03:18.

15/10/2020 - 15:00:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0544 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:00:42.
15/10/2020 - 15:00:42 Sistema O item 0544 foi encerrado.

15/10/2020 - 15:01:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0541 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:01:22. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 15:01:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0549 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:01:39.
15/10/2020 - 15:01:39 Sistema O item 0549 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:01:48 Sistema O item 0541 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:03:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0550 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:03:03.
15/10/2020 - 15:03:03 Sistema O item 0550 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:03:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0542 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:03:18.
15/10/2020 - 15:03:18 Sistema O item 0542 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:03:30 Sistema O item 0561 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:03:31 Sistema O item 0562 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:03:31 Sistema O item 0562 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:03:32 Sistema O item 0563 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:03:32 Sistema O item 0563 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:03:33 Sistema O item 0564 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:03:34 Sistema O item 0565 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:03:35 Sistema O item 0566 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:03:35 Sistema O item 0567 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:03:35 Sistema O item 0567 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:03:36 Sistema O item 0568 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:03:38 Sistema O item 0570 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:03:42 Sistema O item 0551 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:03:45 Sistema O item 0552 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:03:45 Sistema O item 0553 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:03:45 Sistema O item 0554 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:03:47 Sistema O item 0569 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:03:48 Sistema O item 0555 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:03:48 Sistema O item 0556 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:03:48 Sistema O item 0557 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:03:48 Sistema O item 0558 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:03:51 Sistema O item 0559 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:03:54 Sistema O item 0560 entrou em tempo aleatório.

15/10/2020 - 15:04:24 Sistema Para o item 0558, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:09:24.

15/10/2020 - 15:04:24 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,7900,
R$ 1,0000

15/10/2020 - 15:04:26 Pregoeiro Licitantes que estão participando do item 565, estamos esperando melhores lances.

15/10/2020 - 15:05:18 Sistema Para o item 0555, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:10:19.

15/10/2020 - 15:06:54 Sistema Para o item 0556, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:11:54.

15/10/2020 - 15:06:54 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,4600

15/10/2020 - 15:07:51 Sistema Para o item 0552, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:12:51.

15/10/2020 - 15:08:36 Sistema Para o item 0554, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:13:36.

15/10/2020 - 15:08:57 Sistema Para o item 0557, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:13:57.

15/10/2020 - 15:08:57 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 23,0000

15/10/2020 - 15:09:18 Sistema Para o item 0553, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:14:18.

15/10/2020 - 15:09:18 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,0000
15/10/2020 - 15:09:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0558 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:09:24.
15/10/2020 - 15:09:24 Sistema O item 0558 foi encerrado.

15/10/2020 - 15:09:39 Sistema Para o item 0560, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:14:39.

15/10/2020 - 15:10:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0555 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:10:19.
15/10/2020 - 15:10:21 Sistema O item 0555 foi encerrado.
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15/10/2020 - 15:10:24 Sistema Para o item 0551, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:15:24.

15/10/2020 - 15:10:24 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 22,4700
15/10/2020 - 15:11:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0556 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:11:54.
15/10/2020 - 15:11:54 Sistema O item 0556 foi encerrado.

15/10/2020 - 15:12:12 Sistema Para o item 0559, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:17:12.

15/10/2020 - 15:12:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,5550,
R$ 0,5800, R$ 0,8700

15/10/2020 - 15:12:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0552 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:12:51.
15/10/2020 - 15:12:51 Sistema O item 0552 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:13:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0554 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:13:36.
15/10/2020 - 15:13:36 Sistema O item 0554 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:13:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0557 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:13:57.
15/10/2020 - 15:13:57 Sistema O item 0557 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:14:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0553 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:14:18.
15/10/2020 - 15:14:18 Sistema O item 0553 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:14:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0560 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:14:39.

15/10/2020 - 15:14:40 Sistema O item 0560 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 15:14:40 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,0774 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0560 até 15/10/2020 às 15:19:39.

15/10/2020 - 15:15:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0551 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:15:24.
15/10/2020 - 15:15:24 Sistema O item 0551 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:17:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0559 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:17:12.
15/10/2020 - 15:17:12 Sistema O item 0559 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:17:34 Sistema O item 0571 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:17:34 Sistema O item 0571 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:17:34 Sistema O item 0572 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:17:35 Sistema O item 0573 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:17:35 Sistema O item 0573 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:17:36 Sistema O item 0574 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:17:37 Sistema O item 0575 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:17:37 Sistema O item 0575 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:17:37 Sistema O item 0576 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:17:37 Sistema O item 0576 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:17:38 Sistema O item 0577 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:17:38 Sistema O item 0577 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:17:39 Sistema O item 0578 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:17:39 Sistema O item 0578 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:17:40 Sistema O item 0579 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:17:40 Sistema O item 0579 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:17:41 Sistema O item 0580 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:17:41 Sistema O item 0580 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:18:21 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 573, 577, 578 e 579, estamos esperando melhores lances.
15/10/2020 - 15:18:30 Sistema O item 0561 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:18:33 Sistema O item 0562 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:18:33 Sistema O item 0563 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:18:33 Sistema O item 0564 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:18:36 Sistema O item 0565 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:18:36 Sistema O item 0566 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:18:36 Sistema O item 0567 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:18:36 Sistema O item 0568 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:18:39 Sistema O item 0570 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:18:48 Sistema O item 0569 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:19:42 Sistema O item 0560 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
15/10/2020 - 15:19:42 Sistema O item 0560 foi encerrado.

15/10/2020 - 15:19:57 Sistema Para o item 0566, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:24:57.

15/10/2020 - 15:19:57 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,0000,
R$ 15,0000

15/10/2020 - 15:20:39 Sistema Para o item 0561, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:25:40.

15/10/2020 - 15:20:39 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1950

15/10/2020 - 15:22:21 Sistema Para o item 0563, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:27:22.

15/10/2020 - 15:22:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
21,4000, R$ 22,4900

15/10/2020 - 15:22:27 Sistema Para o item 0570, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:27:28.

15/10/2020 - 15:22:27 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,7950

15/10/2020 - 15:24:15 Sistema Para o item 0569, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:29:16.

15/10/2020 - 15:24:15 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,7392,
R$ 7,2000, R$ 7,2436

15/10/2020 - 15:24:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0566 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:24:57.
15/10/2020 - 15:24:57 Sistema O item 0566 foi encerrado.

15/10/2020 - 15:25:00 Sistema Para o item 0565, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:30:01.
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15/10/2020 - 15:25:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0561 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:25:40. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 15:25:45 Sistema Para o item 0564, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:30:46.

15/10/2020 - 15:25:45 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0600,
R$ 0,0637, R$ 0,0650

15/10/2020 - 15:25:51 Sistema Para o item 0568, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:30:52.

15/10/2020 - 15:25:51 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,7392,
R$ 7,6500, R$ 7,6795

15/10/2020 - 15:25:51 Sistema O item 0561 foi encerrado.

15/10/2020 - 15:26:09 Sistema Para o item 0567, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:31:10.

15/10/2020 - 15:27:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0563 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:27:22.
15/10/2020 - 15:27:24 Sistema O item 0563 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:27:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0570 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:27:28.
15/10/2020 - 15:27:30 Sistema O item 0570 foi encerrado.

15/10/2020 - 15:27:36 Sistema Para o item 0562, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:32:37.

15/10/2020 - 15:27:36 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,2350,
R$ 1,2900, R$ 1,4493

15/10/2020 - 15:29:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0569 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:29:16. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 15:29:36 Sistema O item 0569 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:30:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0565 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:30:01.
15/10/2020 - 15:30:03 Sistema O item 0565 foi encerrado.

15/10/2020 - 15:30:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0564 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:30:46. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 15:30:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0568 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:30:52. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 15:31:00 Sistema O item 0564 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:31:00 Sistema O item 0568 foi encerrado.

15/10/2020 - 15:31:12 Sistema Para o item 0567, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:36:13.

15/10/2020 - 15:31:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,5020,
R$ 0,5400, R$ 0,5600

15/10/2020 - 15:31:32 Sistema O item 0581 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:31:32 Sistema O item 0581 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:31:33 Sistema O item 0582 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:31:33 Sistema O item 0582 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:31:34 Sistema O item 0583 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:31:35 Sistema O item 0584 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:31:35 Sistema O item 0584 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:31:35 Sistema O item 0585 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:31:35 Sistema O item 0585 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:31:36 Sistema O item 0586 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:31:36 Sistema O item 0586 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:31:37 Sistema O item 0587 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:31:37 Sistema O item 0587 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:31:38 Sistema O item 0588 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:31:38 Sistema O item 0588 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:31:39 Sistema O item 0589 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:31:39 Sistema O item 0589 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:31:40 Sistema O item 0590 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:31:40 Sistema O item 0590 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:32:16 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 585 a 589, estamos esperando melhores lances.
15/10/2020 - 15:32:34 Sistema O item 0571 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:32:34 Sistema O item 0572 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:32:36 Sistema O item 0573 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:32:36 Sistema O item 0574 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:32:40 Sistema O item 0575 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:32:40 Sistema O item 0576 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:32:40 Sistema O item 0577 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:32:40 Sistema O item 0578 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:32:40 Sistema O item 0579 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:32:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0562 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:32:37.
15/10/2020 - 15:32:40 Sistema O item 0562 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:32:42 Sistema O item 0580 entrou em tempo aleatório.

15/10/2020 - 15:33:15 Sistema Para o item 0580, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:38:16.

15/10/2020 - 15:35:30 Sistema Para o item 0578, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:40:31.

15/10/2020 - 15:36:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0567 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:36:13.
15/10/2020 - 15:36:15 Sistema O item 0567 foi encerrado.

15/10/2020 - 15:36:42 Sistema Para o item 0576, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:41:43.

15/10/2020 - 15:38:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0580 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:38:16.
15/10/2020 - 15:38:16 Sistema O item 0580 foi encerrado.
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15/10/2020 - 15:38:25 Sistema Para o item 0573, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:43:25.

15/10/2020 - 15:39:04 Sistema Para o item 0575, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:44:04.

15/10/2020 - 15:39:04 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,1340,
R$ 4,0000

15/10/2020 - 15:40:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0578 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:40:31.
15/10/2020 - 15:40:31 Sistema O item 0578 foi encerrado.

15/10/2020 - 15:40:34 Sistema Para o item 0572, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:45:34.

15/10/2020 - 15:40:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,2700

15/10/2020 - 15:40:46 Sistema Para o item 0579, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:45:46.

15/10/2020 - 15:41:37 Sistema Para o item 0577, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:46:37.

15/10/2020 - 15:41:37 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1401
15/10/2020 - 15:41:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0576 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:41:43.
15/10/2020 - 15:41:43 Sistema O item 0576 foi encerrado.

15/10/2020 - 15:42:19 Sistema Para o item 0571, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:47:19.

15/10/2020 - 15:42:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1900,
R$ 0,1950, R$ 0,2000

15/10/2020 - 15:42:37 Sistema Para o item 0574, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:47:37.

15/10/2020 - 15:42:37 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,4800,
R$ 1,5480, R$ 2,0000

15/10/2020 - 15:43:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0573 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:43:25.

15/10/2020 - 15:43:26 Sistema O item 0573 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 15:43:26 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,7499 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0573 até 15/10/2020 às 15:48:25.

15/10/2020 - 15:44:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0575 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:44:04. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 15:44:10 Sistema O item 0575 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:44:18 Sistema O item 0573 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,7489.
15/10/2020 - 15:44:18 Sistema O item 0573 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:45:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0572 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:45:34.
15/10/2020 - 15:45:34 Sistema O item 0572 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:45:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0579 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:45:46.
15/10/2020 - 15:45:46 Sistema O item 0579 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:46:30 Sistema O item 0591 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:46:30 Sistema O item 0591 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:46:31 Sistema O item 0593 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:46:31 Sistema O item 0593 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:46:32 Sistema O item 0594 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:46:34 Sistema O item 0581 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:46:34 Sistema O item 0582 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:46:34 Sistema O item 0583 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:46:35 Sistema O item 0596 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:46:35 Sistema O item 0596 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:46:36 Sistema O item 0597 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:46:36 Sistema O item 0597 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:46:36 Sistema O item 0598 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:46:36 Sistema O item 0598 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:46:37 Sistema O item 0599 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:46:37 Sistema O item 0584 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:46:37 Sistema O item 0585 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:46:37 Sistema O item 0586 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:46:37 Sistema O item 0587 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:46:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0577 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:46:37.
15/10/2020 - 15:46:37 Sistema O item 0577 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:46:38 Sistema O item 0600 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:46:38 Sistema O item 0600 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 15:46:40 Sistema O item 0595 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 15:46:40 Sistema O item 0588 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:46:40 Sistema O item 0589 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:46:40 Sistema O item 0590 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 15:47:13 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 593, 595 e 599, estamos esperando melhores lances.
15/10/2020 - 15:47:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0571 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:47:19.
15/10/2020 - 15:47:19 Sistema O item 0571 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:47:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0574 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:47:37.
15/10/2020 - 15:47:37 Sistema O item 0574 foi encerrado.

15/10/2020 - 15:47:40 Sistema Para o item 0588, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:52:40.

15/10/2020 - 15:47:43 Sistema Para o item 0589, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:52:43.

15/10/2020 - 15:50:04 Sistema Para o item 0585, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:55:04.
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15/10/2020 - 15:50:13 Sistema Para o item 0584, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:55:13.

15/10/2020 - 15:50:13 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,5641,
R$ 0,6900, R$ 1,0000

15/10/2020 - 15:52:07 Sistema Para o item 0583, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:57:07.

15/10/2020 - 15:52:07 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,1026

15/10/2020 - 15:52:28 Sistema Para o item 0582, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:57:28.

15/10/2020 - 15:52:31 Sistema Para o item 0586, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:57:31.

15/10/2020 - 15:52:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0588 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:52:40.
15/10/2020 - 15:52:40 Sistema O item 0588 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:52:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0589 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:52:43.
15/10/2020 - 15:52:43 Sistema O item 0589 foi encerrado.

15/10/2020 - 15:52:49 Sistema Para o item 0581, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:57:49.

15/10/2020 - 15:52:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,0299,
R$ 0,0300, R$ 0,0325

15/10/2020 - 15:52:55 Sistema Para o item 0590, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 15:57:55.

15/10/2020 - 15:55:01 Sistema Para o item 0587, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:00:01.

15/10/2020 - 15:55:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0585 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:55:04.
15/10/2020 - 15:55:04 Sistema O item 0585 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:55:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0584 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:55:13.
15/10/2020 - 15:55:13 Sistema O item 0584 foi encerrado.

15/10/2020 - 15:57:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0583 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:57:07. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 15:57:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0582 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:57:28.
15/10/2020 - 15:57:28 Sistema O item 0582 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:57:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0586 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:57:31.

15/10/2020 - 15:57:32 Sistema O item 0586 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 15:57:32 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2,7950 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0586 até 15/10/2020 às 16:02:31.

15/10/2020 - 15:57:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0581 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:57:49. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 15:57:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0590 foi encerrada em 15/10/2020 às 15:57:55.
15/10/2020 - 15:57:55 Sistema O item 0590 foi encerrado.
15/10/2020 - 15:58:19 Sistema O item 0586 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 2,7925.
15/10/2020 - 15:58:19 Sistema O item 0586 foi encerrado.

15/10/2020 - 15:58:46 Sistema O item 0583 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 16:28 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 15:59:19 Sistema O item 0581 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:00:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0587 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:00:01.
15/10/2020 - 16:00:01 Sistema O item 0587 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:00:20 Sistema O item 0601 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:00:20 Sistema O item 0601 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:00:21 Sistema O item 0602 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:00:21 Sistema O item 0602 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:00:21 Sistema O item 0603 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:00:21 Sistema O item 0603 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:00:22 Sistema O item 0604 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:00:22 Sistema O item 0604 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:00:23 Sistema O item 0605 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:00:24 Sistema O item 0606 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:00:24 Sistema O item 0607 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:00:24 Sistema O item 0607 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:00:25 Sistema O item 0608 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:00:25 Sistema O item 0608 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:00:26 Sistema O item 0609 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:00:27 Sistema O item 0610 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:00:27 Sistema O item 0610 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:01:31 Sistema O item 0591 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:01:31 Sistema O item 0593 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:01:34 Sistema O item 0594 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:01:37 Sistema O item 0596 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:01:37 Sistema O item 0597 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:01:37 Sistema O item 0598 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:01:37 Sistema O item 0599 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:01:40 Sistema O item 0595 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:01:40 Sistema O item 0600 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:01:48 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 604 a 606, estamos esperando melhores lances.

15/10/2020 - 16:02:13 Sistema Para o item 0597, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:07:13.

15/10/2020 - 16:02:13 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,1432,
R$ 0,1437, R$ 0,1500
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15/10/2020 - 16:02:58 Sistema Para o item 0591, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:08:01.

15/10/2020 - 16:04:46 Sistema Para o item 0595, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:09:46.

15/10/2020 - 16:04:55 Sistema Para o item 0598, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:09:55.

15/10/2020 - 16:04:55 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,2001,
R$ 0,2090

15/10/2020 - 16:06:58 Sistema Para o item 0593, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:11:58.

15/10/2020 - 16:06:58 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,6000,
R$ 4,6500, R$ 4,7190

15/10/2020 - 16:07:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0597 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:07:13.
15/10/2020 - 16:07:13 Sistema O item 0597 foi encerrado.

15/10/2020 - 16:07:19 Sistema Para o item 0596, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:12:20.

15/10/2020 - 16:07:49 Sistema Para o item 0599, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:12:49.

15/10/2020 - 16:07:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,9001,
R$ 10,1082, R$ 11,5000

15/10/2020 - 16:08:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0591 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:08:01.
15/10/2020 - 16:08:01 Sistema O item 0591 foi encerrado.

15/10/2020 - 16:09:19 Sistema Para o item 0600, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:14:20.

15/10/2020 - 16:09:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0595 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:09:46.
15/10/2020 - 16:09:46 Sistema O item 0595 foi encerrado.

15/10/2020 - 16:09:55 Sistema Para o item 0594, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:14:56.

15/10/2020 - 16:09:55 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,5900
15/10/2020 - 16:09:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0598 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:09:55.
15/10/2020 - 16:09:55 Sistema O item 0598 foi encerrado.

15/10/2020 - 16:11:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0593 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:11:58. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 16:12:16 Sistema O item 0593 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:12:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0596 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:12:20.
15/10/2020 - 16:12:22 Sistema O item 0596 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:12:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0599 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:12:49.
15/10/2020 - 16:12:49 Sistema O item 0599 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:14:21 Sistema O item 0611 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:14:21 Sistema O item 0611 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:14:22 Sistema O item 0612 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:14:22 Sistema O item 0612 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:14:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0600 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:14:20.
15/10/2020 - 16:14:22 Sistema O item 0600 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:14:23 Sistema O item 0613 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:14:23 Sistema O item 0613 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:14:23 Sistema O item 0614 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:14:25 Sistema O item 0615 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:14:25 Sistema O item 0615 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:14:25 Sistema O item 0616 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:14:25 Sistema O item 0616 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:14:29 Sistema O item 0618 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:14:29 Sistema O item 0618 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:14:30 Sistema O item 0619 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:14:30 Sistema O item 0619 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:14:31 Sistema O item 0617 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:14:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0594 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:14:56.
15/10/2020 - 16:14:58 Sistema O item 0594 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:15:22 Sistema O item 0601 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:15:22 Sistema O item 0602 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:15:22 Sistema O item 0603 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:15:22 Sistema O item 0604 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:15:25 Sistema O item 0605 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:15:25 Sistema O item 0606 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:15:25 Sistema O item 0607 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:15:25 Sistema O item 0608 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:15:28 Sistema O item 0609 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:15:28 Sistema O item 0610 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:16:10 Pregoeiro Será aberto mais os itens da página 63 às 16h30min. Os demais amanhã às 09h.

15/10/2020 - 16:16:40 Sistema Para o item 0608, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:21:41.

15/10/2020 - 16:16:40 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,2150,
R$ 5,0000

15/10/2020 - 16:16:45 Pregoeiro Licitantes que estão participando do item 613, estamos esperando melhores lances.

15/10/2020 - 16:16:49 Sistema Para o item 0610, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:21:50.

15/10/2020 - 16:17:22 Sistema Para o item 0609, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:22:23.
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15/10/2020 - 16:17:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,6000,
R$ 2,0000

15/10/2020 - 16:18:28 Sistema Para o item 0603, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:23:30.

15/10/2020 - 16:18:49 Sistema Para o item 0607, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:23:50.

15/10/2020 - 16:18:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
13,3560, R$ 13,6000

15/10/2020 - 16:19:13 Sistema Para o item 0606, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:24:14.

15/10/2020 - 16:19:46 Sistema Para o item 0604, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:24:47.

15/10/2020 - 16:19:58 Sistema Para o item 0605, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:24:59.

15/10/2020 - 16:21:37 Sistema Para o item 0602, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:26:38.

15/10/2020 - 16:21:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0608 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:21:41.
15/10/2020 - 16:21:43 Sistema O item 0608 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:21:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0610 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:21:50.
15/10/2020 - 16:21:52 Sistema O item 0610 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:22:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0609 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:22:23.
15/10/2020 - 16:22:25 Sistema O item 0609 foi encerrado.

15/10/2020 - 16:22:31 Sistema Para o item 0601, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:27:32.

15/10/2020 - 16:22:35 Pregoeiro Será aberto mais os itens da página 63 às 16h30min. Os demais itens amanhã às 09h.
15/10/2020 - 16:23:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0603 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:23:30.
15/10/2020 - 16:23:31 Sistema O item 0603 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:23:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0607 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:23:50.
15/10/2020 - 16:23:52 Sistema O item 0607 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:24:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0606 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:24:14.
15/10/2020 - 16:24:16 Sistema O item 0606 foi encerrado.

15/10/2020 - 16:24:49 Sistema Para o item 0604, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:29:50.

15/10/2020 - 16:24:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,5500,
R$ 4,6000, R$ 8,0000

15/10/2020 - 16:25:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0605 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:24:59.
15/10/2020 - 16:25:01 Sistema O item 0605 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:26:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0602 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:26:38.
15/10/2020 - 16:26:40 Sistema O item 0602 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:27:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0601 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:27:32.
15/10/2020 - 16:27:32 Sistema O item 0601 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:29:00 Sistema O item 0621 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:29:00 Sistema O item 0622 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:29:02 Sistema O item 0623 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:29:02 Sistema O item 0623 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:29:03 Sistema O item 0624 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:29:03 Sistema O item 0624 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:29:04 Sistema O item 0625 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:29:04 Sistema O item 0625 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:29:06 Sistema O item 0626 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:29:06 Sistema O item 0626 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:29:06 Sistema O item 0627 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:29:06 Sistema O item 0627 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:29:07 Sistema O item 0629 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:29:07 Sistema O item 0629 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:29:09 Sistema O item 0630 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2020 - 16:29:09 Sistema O item 0630 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2020 - 16:29:23 Sistema O item 0611 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:29:23 Sistema O item 0612 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:29:23 Sistema O item 0613 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:29:23 Sistema O item 0614 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:29:26 Sistema O item 0615 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:29:26 Sistema O item 0616 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:29:29 Sistema O item 0618 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:29:32 Sistema O item 0617 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:29:32 Sistema O item 0619 entrou em tempo aleatório.

15/10/2020 - 16:29:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0604 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:29:50. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 16:30:04 Pregoeiro Licitantes que estão participando do item 630, estamos esperando melhores lances.

15/10/2020 - 16:30:29 Sistema Para o item 0619, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:35:29.

15/10/2020 - 16:30:30 Sistema O item 0604 estará aberto para lances fechados em 15/10/2020 às 17:00 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

15/10/2020 - 16:30:47 Sistema Para o item 0618, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:35:47.

15/10/2020 - 16:32:23 Sistema Para o item 0616, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:37:23.

15/10/2020 - 16:33:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0583 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:33:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
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15/10/2020 - 16:33:03 Pregoeiro Os últimos itens foram abertos! Os itens restantes serão abertos amanhã às 09h.

15/10/2020 - 16:33:20 Sistema Para o item 0615, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:38:20.

15/10/2020 - 16:33:23 Sistema Para o item 0614, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:38:23.

15/10/2020 - 16:33:29 Sistema O item 0583 foi encerrado.

15/10/2020 - 16:34:17 Sistema Para o item 0617, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:39:17.

15/10/2020 - 16:34:44 Sistema Para o item 0612, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:39:44.

15/10/2020 - 16:35:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0619 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:35:29.
15/10/2020 - 16:35:29 Sistema O item 0619 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:35:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0618 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:35:47.
15/10/2020 - 16:35:47 Sistema O item 0618 foi encerrado.

15/10/2020 - 16:35:53 Sistema Para o item 0611, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:40:53.

15/10/2020 - 16:37:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0616 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:37:23.
15/10/2020 - 16:37:23 Sistema O item 0616 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:38:12 Pregoeiro Pregoeiro - Os últimos itens foram abertos! Os itens restantes serão abertos amanhã às 09h.
15/10/2020 - 16:38:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0615 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:38:20.

15/10/2020 - 16:38:21 Sistema O item 0615 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 16:38:21 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,1090 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0615 até 15/10/2020 às 16:43:20.

15/10/2020 - 16:38:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0614 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:38:23.
15/10/2020 - 16:38:23 Sistema O item 0614 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:38:47 Sistema O item 0615 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,1060.
15/10/2020 - 16:38:47 Sistema O item 0615 foi encerrado.

15/10/2020 - 16:38:50 Sistema Para o item 0613, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:43:50.

15/10/2020 - 16:39:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0617 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:39:17. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 16:39:32 Sistema O item 0617 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:39:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0612 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:39:44.

15/10/2020 - 16:39:44 Sistema O item 0612 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

15/10/2020 - 16:39:45 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,0830 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0612 até 15/10/2020 às 16:44:44.

15/10/2020 - 16:40:39 Sistema O item 0612 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,0808.
15/10/2020 - 16:40:39 Sistema O item 0612 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:40:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0611 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:40:53.
15/10/2020 - 16:40:53 Sistema O item 0611 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:43:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0613 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:43:50.
15/10/2020 - 16:43:50 Sistema O item 0613 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:44:02 Sistema O item 0621 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:44:02 Sistema O item 0622 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:44:02 Sistema O item 0623 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:44:05 Sistema O item 0624 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:44:05 Sistema O item 0625 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:44:08 Sistema O item 0626 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:44:08 Sistema O item 0627 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:44:08 Sistema O item 0629 entrou em tempo aleatório.
15/10/2020 - 16:44:11 Sistema O item 0630 entrou em tempo aleatório.

15/10/2020 - 16:46:29 Sistema Para o item 0627, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:51:29.

15/10/2020 - 16:47:02 Sistema Para o item 0621, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:52:02.

15/10/2020 - 16:48:50 Sistema Para o item 0630, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:53:50.

15/10/2020 - 16:48:53 Sistema Para o item 0625, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:53:53.

15/10/2020 - 16:51:14 Sistema Para o item 0622, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:56:14.

15/10/2020 - 16:51:20 Sistema Para o item 0623, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:56:20.

15/10/2020 - 16:51:23 Sistema Para o item 0626, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:56:23.

15/10/2020 - 16:51:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0627 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:51:29.
15/10/2020 - 16:51:29 Sistema O item 0627 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:52:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0621 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:52:02.
15/10/2020 - 16:52:02 Sistema O item 0621 foi encerrado.

15/10/2020 - 16:52:08 Sistema Para o item 0629, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:57:08.

15/10/2020 - 16:53:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0630 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:53:50.
15/10/2020 - 16:53:50 Sistema O item 0630 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:53:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0625 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:53:53.
15/10/2020 - 16:53:53 Sistema O item 0625 foi encerrado.

15/10/2020 - 16:53:59 Sistema Para o item 0624, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 15/10/2020 às 16:58:59.

15/10/2020 - 16:56:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0622 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:56:14.
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15/10/2020 - 16:56:14 Sistema O item 0622 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:56:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0623 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:56:20.
15/10/2020 - 16:56:20 Sistema O item 0623 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:56:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0626 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:56:23.
15/10/2020 - 16:56:23 Sistema O item 0626 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:57:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0629 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:57:08.
15/10/2020 - 16:57:08 Sistema O item 0629 foi encerrado.
15/10/2020 - 16:58:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0624 foi encerrada em 15/10/2020 às 16:58:59.
15/10/2020 - 16:58:59 Sistema O item 0624 foi encerrado.

15/10/2020 - 17:01:40 Pregoeiro Após o encerramento dos lances no item 604, o processo será interrompido e retornaremos amanhã, às 9h
conforme previsão editalícia.

15/10/2020 - 17:05:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0604 foi encerrada em 15/10/2020 às 17:05:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

15/10/2020 - 17:05:14 Sistema O item 0604 foi encerrado.
15/10/2020 - 17:05:59 Pregoeiro ATENÇÃO: Interrompemos o processo e retornaremos amanhã, às 9h conforme previsão editalícia.
15/10/2020 - 17:09:51 Pregoeiro ATENÇÃO: Interrompemos o processo e retornaremos amanhã, às 9h conforme previsão editalícia.
16/10/2020 - 08:22:31 Pregoeiro Bom dia Senhores Licitantes! A partir das 9 horas reabriremos nosso pregão eletrônico.
16/10/2020 - 08:56:48 Pregoeiro Em instantes abriremos os primeiros 10 itens.
16/10/2020 - 09:00:28 Sistema O item 0631 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:00:30 Sistema O item 0632 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:00:30 Sistema O item 0632 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:00:30 Sistema O item 0633 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:00:31 Sistema O item 0634 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:00:32 Sistema O item 0635 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:00:35 Sistema O item 0636 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:00:35 Sistema O item 0637 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:00:35 Sistema O item 0637 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:00:37 Sistema O item 0638 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:00:37 Sistema O item 0638 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:00:38 Sistema O item 0639 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:00:38 Sistema O item 0639 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:00:39 Sistema O item 0640 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:00:39 Sistema O item 0640 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:03:44 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 633, 634, 635 e 636, estamos esperando melhores lances
16/10/2020 - 09:15:27 Sistema O item 0641 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:15:27 Sistema O item 0641 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:15:29 Sistema O item 0642 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:15:29 Sistema O item 0642 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:15:30 Sistema O item 0643 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:15:30 Sistema O item 0631 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:15:30 Sistema O item 0632 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:15:30 Sistema O item 0633 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:15:31 Sistema O item 0644 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:15:31 Sistema O item 0644 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:15:31 Sistema O item 0645 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:15:32 Sistema O item 0646 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:15:32 Sistema O item 0646 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:15:33 Sistema O item 0647 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:15:33 Sistema O item 0647 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:15:33 Sistema O item 0634 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:15:33 Sistema O item 0635 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:15:34 Sistema O item 0648 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:15:34 Sistema O item 0648 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:15:34 Sistema O item 0649 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:15:34 Sistema O item 0649 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:15:36 Sistema O item 0636 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:15:36 Sistema O item 0637 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:15:38 Sistema O item 0650 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:15:38 Sistema O item 0650 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:15:39 Sistema O item 0638 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:15:39 Sistema O item 0639 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:15:39 Sistema O item 0640 entrou em tempo aleatório.

16/10/2020 - 09:16:30 Sistema Para o item 0633, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:21:31.

16/10/2020 - 09:16:30 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 5,6200

16/10/2020 - 09:17:43 Sistema Para o item 0631, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:22:44.

16/10/2020 - 09:19:07 Sistema Para o item 0640, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:24:09.

16/10/2020 - 09:20:11 Sistema Para o item 0632, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:25:13.

16/10/2020 - 09:20:11 Sistema Para o item 0636, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:25:13.

16/10/2020 - 09:20:41 Sistema Para o item 0635, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:25:42.

16/10/2020 - 09:20:41 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,6900

16/10/2020 - 09:21:14 Sistema Para o item 0634, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:26:15.



27/10/2020 Portal de Compras Públicas | Ata

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AtaTotalParte6_126559 (1).html 67/175

Data Apelido Frase
16/10/2020 - 09:21:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0633 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:21:31.
16/10/2020 - 09:21:32 Sistema O item 0633 foi encerrado.
16/10/2020 - 09:21:45 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 645 e 647, estamos esperando melhores lances
16/10/2020 - 09:22:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0631 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:22:44.
16/10/2020 - 09:22:44 Sistema O item 0631 foi encerrado.

16/10/2020 - 09:23:42 Sistema Para o item 0638, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:28:43.

16/10/2020 - 09:24:00 Sistema Para o item 0637, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:29:01.

16/10/2020 - 09:24:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0640 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:24:09.
16/10/2020 - 09:24:09 Sistema O item 0640 foi encerrado.

16/10/2020 - 09:24:30 Sistema Para o item 0639, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:29:31.

16/10/2020 - 09:25:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0632 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:25:13.
16/10/2020 - 09:25:15 Sistema O item 0632 foi encerrado.
16/10/2020 - 09:25:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0636 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:25:13.
16/10/2020 - 09:25:15 Sistema O item 0636 foi encerrado.
16/10/2020 - 09:25:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0635 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:25:42.
16/10/2020 - 09:25:42 Sistema O item 0635 foi encerrado.
16/10/2020 - 09:26:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0634 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:26:15.
16/10/2020 - 09:26:16 Sistema O item 0634 foi encerrado.
16/10/2020 - 09:28:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0638 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:28:43.
16/10/2020 - 09:28:43 Sistema O item 0638 foi encerrado.
16/10/2020 - 09:29:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0637 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:29:01.
16/10/2020 - 09:29:01 Sistema O item 0637 foi encerrado.
16/10/2020 - 09:29:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0639 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:29:31.
16/10/2020 - 09:29:32 Sistema O item 0639 foi encerrado.
16/10/2020 - 09:30:04 Sistema O item 0651 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:30:04 Sistema O item 0651 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:30:05 Sistema O item 0652 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:30:05 Sistema O item 0652 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:30:06 Sistema O item 0653 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:30:06 Sistema O item 0653 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:30:07 Sistema O item 0654 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:30:07 Sistema O item 0655 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:30:07 Sistema O item 0655 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:30:08 Sistema O item 0656 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:30:08 Sistema O item 0656 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:30:10 Sistema O item 0657 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:30:10 Sistema O item 0657 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:30:10 Sistema O item 0658 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:30:10 Sistema O item 0658 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:30:11 Sistema O item 0659 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:30:11 Sistema O item 0659 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:30:12 Sistema O item 0660 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:30:12 Sistema O item 0660 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:30:29 Sistema O item 0641 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:30:29 Sistema O item 0642 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:30:32 Sistema O item 0643 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:30:32 Sistema O item 0644 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:30:32 Sistema O item 0645 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:30:32 Sistema O item 0646 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:30:35 Sistema O item 0647 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:30:35 Sistema O item 0648 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:30:35 Sistema O item 0649 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:30:38 Sistema O item 0650 entrou em tempo aleatório.

16/10/2020 - 09:31:40 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1,0290 para o item 0642 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

16/10/2020 - 09:31:52 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 652, 653 e 660, estamos esperando melhores lances.

16/10/2020 - 09:32:54 Sistema Para o item 0649, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:37:56.

16/10/2020 - 09:33:21 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 1,0290 para o item 0642 foi aprovado pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:33:21 Sistema O item 0642 terá um novo tempo de iminencia definido devido ao cancelamento do lance.

16/10/2020 - 09:33:30 Sistema Para o item 0643, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:38:30.

16/10/2020 - 09:34:15 Sistema Para o item 0645, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:39:17.

16/10/2020 - 09:34:30 Sistema Para o item 0641, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:39:31.

16/10/2020 - 09:35:09 Sistema Para o item 0642, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:40:10.

16/10/2020 - 09:35:33 Sistema Para o item 0646, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:40:34.

16/10/2020 - 09:37:01 Sistema Para o item 0647, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:42:02.

16/10/2020 - 09:37:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0649 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:37:56.
16/10/2020 - 09:37:58 Sistema O item 0649 foi encerrado.

16/10/2020 - 09:38:28 Sistema Para o item 0644, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:43:29.
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16/10/2020 - 09:38:28 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,7890,
R$ 0,7990, R$ 0,8000

16/10/2020 - 09:38:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0643 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:38:30. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

16/10/2020 - 09:38:58 Sistema Para o item 0648, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:43:59.

16/10/2020 - 09:39:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0645 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:39:17.
16/10/2020 - 09:39:17 Sistema O item 0645 foi encerrado.

16/10/2020 - 09:39:21 Sistema O item 0643 estará aberto para lances fechados em 16/10/2020 às 10:10 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

16/10/2020 - 09:39:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0641 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:39:31.
16/10/2020 - 09:39:32 Sistema O item 0641 foi encerrado.
16/10/2020 - 09:40:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0642 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:40:10.
16/10/2020 - 09:40:11 Sistema O item 0642 foi encerrado.

16/10/2020 - 09:40:32 Sistema Para o item 0650, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:45:33.

16/10/2020 - 09:40:32 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
12,8500, R$ 20,0000, R$ 24,6400

16/10/2020 - 09:40:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0646 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:40:34.
16/10/2020 - 09:40:35 Sistema O item 0646 foi encerrado.
16/10/2020 - 09:42:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0647 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:42:02.
16/10/2020 - 09:42:02 Sistema O item 0647 foi encerrado.
16/10/2020 - 09:43:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0644 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:43:29.
16/10/2020 - 09:43:30 Sistema O item 0644 foi encerrado.
16/10/2020 - 09:44:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0648 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:43:59.
16/10/2020 - 09:44:02 Sistema O item 0648 foi encerrado.
16/10/2020 - 09:44:46 Sistema O item 0661 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:44:46 Sistema O item 0661 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:44:47 Sistema O item 0662 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:44:47 Sistema O item 0662 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:44:48 Sistema O item 0663 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:44:48 Sistema O item 0663 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:44:49 Sistema O item 0664 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:44:49 Sistema O item 0664 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:44:49 Sistema O item 0665 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:44:49 Sistema O item 0665 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:44:50 Sistema O item 0666 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:44:50 Sistema O item 0666 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:44:51 Sistema O item 0667 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:44:51 Sistema O item 0667 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:44:52 Sistema O item 0668 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:44:52 Sistema O item 0668 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:44:53 Sistema O item 0669 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:44:53 Sistema O item 0670 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:44:53 Sistema O item 0670 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:45:06 Sistema O item 0651 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:45:06 Sistema O item 0652 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:45:06 Sistema O item 0653 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:45:09 Sistema O item 0654 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:45:09 Sistema O item 0655 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:45:09 Sistema O item 0656 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:45:12 Sistema O item 0657 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:45:12 Sistema O item 0658 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:45:12 Sistema O item 0659 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:45:12 Sistema O item 0660 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:45:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0650 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:45:33.
16/10/2020 - 09:45:34 Sistema O item 0650 foi encerrado.

16/10/2020 - 09:47:07 Sistema Para o item 0655, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:52:08.

16/10/2020 - 09:47:07 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 38,0000

16/10/2020 - 09:47:37 Sistema Para o item 0658, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:52:38.

16/10/2020 - 09:49:17 Sistema Para o item 0659, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:54:18.

16/10/2020 - 09:49:32 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 661 e 669, estamos esperando melhores lances.

16/10/2020 - 09:50:20 Sistema Para o item 0654, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:55:21.

16/10/2020 - 09:50:20 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,0000,
R$ 1,5385, R$ 2,0000

16/10/2020 - 09:50:38 Sistema Para o item 0656, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:55:39.

16/10/2020 - 09:50:44 Sistema Para o item 0660, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:55:45.

16/10/2020 - 09:51:20 Sistema Para o item 0651, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:56:21.

16/10/2020 - 09:52:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0655 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:52:08.

16/10/2020 - 09:52:10 Sistema O item 0655 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.
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16/10/2020 - 09:52:10 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 23,6900 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0655 até 16/10/2020 às 09:57:09.

16/10/2020 - 09:52:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0658 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:52:38.
16/10/2020 - 09:52:39 Sistema O item 0658 foi encerrado.

16/10/2020 - 09:53:18 Sistema Para o item 0652, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:58:18.

16/10/2020 - 09:53:51 Sistema Para o item 0657, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:58:52.

16/10/2020 - 09:54:08 Sistema O item 0655 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 23,1499.
16/10/2020 - 09:54:08 Sistema O item 0655 foi encerrado.
16/10/2020 - 09:54:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0659 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:54:18.
16/10/2020 - 09:54:18 Sistema O item 0659 foi encerrado.

16/10/2020 - 09:54:51 Sistema Para o item 0653, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 09:59:52.

16/10/2020 - 09:54:51 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,6000,
R$ 0,7000

16/10/2020 - 09:55:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0654 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:55:21.
16/10/2020 - 09:55:22 Sistema O item 0654 foi encerrado.
16/10/2020 - 09:55:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0656 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:55:39.
16/10/2020 - 09:55:40 Sistema O item 0656 foi encerrado.
16/10/2020 - 09:55:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0660 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:55:45.
16/10/2020 - 09:55:46 Sistema O item 0660 foi encerrado.
16/10/2020 - 09:56:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0651 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:56:21.
16/10/2020 - 09:56:22 Sistema O item 0651 foi encerrado em situação de empate.
16/10/2020 - 09:58:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0652 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:58:18.
16/10/2020 - 09:58:19 Sistema O item 0652 foi encerrado.
16/10/2020 - 09:58:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0657 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:58:52.
16/10/2020 - 09:58:53 Sistema O item 0657 foi encerrado.
16/10/2020 - 09:59:47 Sistema O item 0661 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:59:47 Sistema O item 0662 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:59:50 Sistema O item 0663 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:59:50 Sistema O item 0664 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:59:50 Sistema O item 0665 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:59:50 Sistema O item 0666 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:59:53 Sistema O item 0667 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:59:53 Sistema O item 0668 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:59:53 Sistema O item 0669 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 09:59:53 Sistema O item 0670 entrou em tempo aleatório.

16/10/2020 - 09:59:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0653 foi encerrada em 16/10/2020 às 09:59:52. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

16/10/2020 - 09:59:56 Sistema O item 0671 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:59:56 Sistema O item 0671 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:59:57 Sistema O item 0672 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:59:57 Sistema O item 0672 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:59:58 Sistema O item 0673 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:59:58 Sistema O item 0673 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:59:59 Sistema O item 0674 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:59:59 Sistema O item 0674 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 09:59:59 Sistema O item 0675 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 09:59:59 Sistema O item 0675 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 10:00:00 Sistema O item 0676 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 10:00:00 Sistema O item 0676 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 10:00:01 Sistema O item 0677 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 10:00:01 Sistema O item 0677 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 10:00:02 Sistema O item 0678 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 10:00:02 Sistema O item 0678 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 10:00:02 Sistema O item 0679 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 10:00:02 Sistema O item 0679 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 10:00:03 Sistema O item 0680 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 10:00:03 Sistema O item 0680 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/10/2020 - 10:00:41 Sistema Para o item 0668, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:05:42.

16/10/2020 - 10:01:48 Sistema Para o item 0670, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:06:48.

16/10/2020 - 10:02:33 Sistema Para o item 0667, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:07:34.

16/10/2020 - 10:02:33 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,2000,
R$ 1,8064

16/10/2020 - 10:03:01 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 677, 678, 679 e 680, estamos esperando melhores lances

16/10/2020 - 10:03:06 Sistema Para o item 0664, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:08:07.

16/10/2020 - 10:03:06 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,0100

16/10/2020 - 10:03:47 Sistema O item 0653 estará aberto para lances fechados em 16/10/2020 às 10:35 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

16/10/2020 - 10:04:55 Sistema Para o item 0666, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:09:55.

16/10/2020 - 10:05:08 Sistema Desempate realizado para o item 0651 tem como vencedor o fornecedor com token 26
16/10/2020 - 10:05:08 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 26, 38
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16/10/2020 - 10:05:10 Sistema Para o item 0663, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:10:10.

16/10/2020 - 10:05:10 Sistema O item 0651 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

16/10/2020 - 10:05:10 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,7100 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0651 até 16/10/2020 às 10:10:10.

16/10/2020 - 10:05:16 Sistema Para o item 0662, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:10:16.

16/10/2020 - 10:05:40 Sistema Para o item 0665, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:10:41.

16/10/2020 - 10:05:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0668 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:05:42.
16/10/2020 - 10:05:43 Sistema O item 0668 foi encerrado.

16/10/2020 - 10:06:01 Sistema Para o item 0669, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:11:02.

16/10/2020 - 10:06:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,1900
16/10/2020 - 10:06:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0670 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:06:48.

16/10/2020 - 10:06:50 Sistema O item 0670 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

16/10/2020 - 10:06:50 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,0790 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0670 até 16/10/2020 às 10:11:49.

16/10/2020 - 10:07:10 Sistema Para o item 0661, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:12:12.

16/10/2020 - 10:07:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0667 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:07:34.
16/10/2020 - 10:07:34 Sistema O item 0667 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:07:45 Sistema O item 0670 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1,0405.
16/10/2020 - 10:07:45 Sistema O item 0670 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:08:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0664 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:08:07.
16/10/2020 - 10:08:08 Sistema O item 0664 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:09:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0666 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:09:55.
16/10/2020 - 10:09:56 Sistema O item 0666 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:10:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0663 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:10:10.
16/10/2020 - 10:10:11 Sistema O item 0663 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:10:11 Sistema O item 0651 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
16/10/2020 - 10:10:11 Sistema O item 0651 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:10:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0662 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:10:16.
16/10/2020 - 10:10:17 Sistema O item 0662 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:10:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0665 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:10:41.

16/10/2020 - 10:10:43 Sistema O item 0665 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

16/10/2020 - 10:10:43 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 3,3890 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0665 até 16/10/2020 às 10:15:41.

16/10/2020 - 10:11:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0669 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:11:02. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

16/10/2020 - 10:11:23 Sistema O item 0665 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 3,3599.
16/10/2020 - 10:11:23 Sistema O item 0665 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:12:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0661 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:12:12.
16/10/2020 - 10:12:12 Sistema O item 0661 foi encerrado.

16/10/2020 - 10:12:14 Sistema O item 0669 estará aberto para lances fechados em 16/10/2020 às 10:43 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

16/10/2020 - 10:14:34 Sistema O item 0681 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 10:14:34 Sistema O item 0681 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 10:14:34 Sistema O item 0682 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 10:14:34 Sistema O item 0682 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 10:14:35 Sistema O item 0683 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 10:14:35 Sistema O item 0683 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 10:14:36 Sistema O item 0684 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 10:14:36 Sistema O item 0684 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 10:14:37 Sistema O item 0685 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 10:14:37 Sistema O item 0685 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 10:14:38 Sistema O item 0686 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 10:14:38 Sistema O item 0686 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 10:14:39 Sistema O item 0687 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 10:14:39 Sistema O item 0687 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 10:14:40 Sistema O item 0688 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 10:14:40 Sistema O item 0688 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/10/2020 - 10:14:41 Sistema O item 0689 foi aberto pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 10:14:58 Sistema O item 0671 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 10:14:58 Sistema O item 0672 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 10:14:58 Sistema O item 0673 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 10:15:01 Sistema O item 0674 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 10:15:01 Sistema O item 0675 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 10:15:01 Sistema O item 0676 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 10:15:01 Sistema O item 0677 entrou em tempo aleatório.

16/10/2020 - 10:15:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0643 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:15:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

16/10/2020 - 10:15:04 Sistema O item 0678 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 10:15:04 Sistema O item 0679 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 10:15:04 Sistema O item 0680 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 10:15:09 Sistema O item 0690 foi aberto pelo pregoeiro.
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16/10/2020 - 10:15:09 Sistema O item 0690 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/10/2020 - 10:15:37 Sistema Para o item 0677, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:20:38.

16/10/2020 - 10:15:37 Sistema Para o item 0679, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:20:38.

16/10/2020 - 10:16:04 Sistema Para o item 0671, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:21:05.

16/10/2020 - 10:16:04 Sistema Para o item 0673, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:21:05.

16/10/2020 - 10:16:19 Sistema O item 0643 foi encerrado.

16/10/2020 - 10:18:35 Sistema Para o item 0678, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:23:36.

16/10/2020 - 10:20:02 Sistema Para o item 0680, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:25:03.

16/10/2020 - 10:20:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0677 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:20:38.
16/10/2020 - 10:20:38 Sistema O item 0677 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:20:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0679 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:20:38.
16/10/2020 - 10:20:38 Sistema O item 0679 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:21:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0671 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:21:05.
16/10/2020 - 10:21:06 Sistema O item 0671 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:21:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0673 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:21:05.
16/10/2020 - 10:21:06 Sistema O item 0673 foi encerrado.

16/10/2020 - 10:21:15 Pregoeiro Licitantes que estão participando dos itens 683, 685, 686, 687, 688, 689 e 690, estamos esperando
melhores lances

16/10/2020 - 10:21:18 Sistema Para o item 0672, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:26:18.

16/10/2020 - 10:21:24 Sistema Para o item 0676, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:26:25.

16/10/2020 - 10:23:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0678 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:23:36.
16/10/2020 - 10:23:36 Sistema O item 0678 foi encerrado.

16/10/2020 - 10:24:34 Sistema Para o item 0674, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:29:34.

16/10/2020 - 10:24:37 Sistema Para o item 0675, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:29:37.

16/10/2020 - 10:25:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0680 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:25:03.
16/10/2020 - 10:25:04 Sistema O item 0680 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:26:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0672 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:26:18.
16/10/2020 - 10:26:19 Sistema O item 0672 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:26:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0676 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:26:25.
16/10/2020 - 10:26:25 Sistema O item 0676 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:28:05 Pregoeiro Pedimos para que sejam revistas as cotações e sejam feitos novos lances.
16/10/2020 - 10:29:35 Sistema O item 0681 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 10:29:35 Sistema O item 0682 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 10:29:35 Sistema O item 0683 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 10:29:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0674 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:29:34.
16/10/2020 - 10:29:35 Sistema O item 0674 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:29:38 Sistema O item 0684 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 10:29:38 Sistema O item 0685 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 10:29:38 Sistema O item 0686 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 10:29:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0675 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:29:37.
16/10/2020 - 10:29:38 Sistema O item 0675 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:29:41 Sistema O item 0687 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 10:29:41 Sistema O item 0688 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 10:29:41 Sistema O item 0689 entrou em tempo aleatório.
16/10/2020 - 10:30:11 Sistema O item 0690 entrou em tempo aleatório.

16/10/2020 - 10:32:30 Sistema Para o item 0683, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:37:31.

16/10/2020 - 10:32:55 Sistema Para o item 0681, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:37:56.

16/10/2020 - 10:33:27 Sistema Para o item 0690, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:38:28.

16/10/2020 - 10:33:48 Sistema Para o item 0688, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:38:49.

16/10/2020 - 10:35:25 Sistema Para o item 0687, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:40:26.

16/10/2020 - 10:36:01 Sistema Para o item 0686, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:41:02.

16/10/2020 - 10:36:10 Sistema Para o item 0685, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:41:11.

16/10/2020 - 10:36:25 Sistema Para o item 0689, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:41:26.

16/10/2020 - 10:37:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0683 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:37:31.
16/10/2020 - 10:37:32 Sistema O item 0683 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:37:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0681 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:37:56.
16/10/2020 - 10:37:56 Sistema O item 0681 foi encerrado.

16/10/2020 - 10:37:59 Sistema Para o item 0684, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:42:59.

16/10/2020 - 10:38:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0690 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:38:28.
16/10/2020 - 10:38:29 Sistema O item 0690 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:38:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0688 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:38:49.
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16/10/2020 - 10:38:50 Sistema O item 0688 foi encerrado.

16/10/2020 - 10:39:29 Sistema Para o item 0682, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:44:30.

16/10/2020 - 10:40:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0653 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:40:00.
16/10/2020 - 10:40:02 Sistema O item 0653 foi encerrado.

16/10/2020 - 10:40:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0687 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:40:26. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

16/10/2020 - 10:41:03 Sistema Para o item 0686, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/10/2020 às 10:46:03.

16/10/2020 - 10:41:03 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
117,5641

16/10/2020 - 10:41:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0685 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:41:11.
16/10/2020 - 10:41:12 Sistema O item 0685 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:41:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0689 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:41:26.
16/10/2020 - 10:41:27 Sistema O item 0689 foi encerrado.

16/10/2020 - 10:41:34 Sistema O item 0687 estará aberto para lances fechados em 16/10/2020 às 11:11 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

16/10/2020 - 10:43:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0684 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:42:59.

16/10/2020 - 10:43:02 Sistema O item 0684 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

16/10/2020 - 10:43:02 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 152,4200 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0684 até 16/10/2020 às 10:48:00.

16/10/2020 - 10:44:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0682 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:44:30.

16/10/2020 - 10:44:32 Sistema O item 0682 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

16/10/2020 - 10:44:32 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,7150 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0682 até 16/10/2020 às 10:49:31.

16/10/2020 - 10:44:41 Sistema O item 0682 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,6999.
16/10/2020 - 10:44:41 Sistema O item 0682 foi encerrado.
16/10/2020 - 10:45:33 Sistema O item 0684 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 150,0500.
16/10/2020 - 10:45:33 Sistema O item 0684 foi encerrado.

16/10/2020 - 10:46:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0686 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:46:03. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

16/10/2020 - 10:47:04 Sistema O item 0686 estará aberto para lances fechados em 16/10/2020 às 11:17 por 5 minutos para participantes
da fase fechada anterior.

16/10/2020 - 10:48:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0669 foi encerrada em 16/10/2020 às 10:48:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

16/10/2020 - 10:48:08 Sistema O item 0669 foi encerrado.

16/10/2020 - 11:16:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0687 foi encerrada em 16/10/2020 às 11:16:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

16/10/2020 - 11:17:17 Sistema O item 0687 foi encerrado.

16/10/2020 - 11:22:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0686 foi encerrada em 16/10/2020 às 11:22:00. Por não ter lances na
fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

16/10/2020 - 11:22:16 Sistema O item 0686 foi encerrado.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0001 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 3,7000 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0002 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,4000 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0003 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,2300 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0004 teve como arrematante Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos
Medicos e Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,2380 e marca SELENE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0005 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 11,9231 e marca PREDI-MEDROL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0006 teve como arrematante AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,3150 e marca bayer.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0007 teve como arrematante AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 6,7800 e marca eurofarma.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0008 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 4,3507 e marca CISTEIL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0009 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,9400 e marca ELOTIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0010 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1500 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0011 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,7900 e marca Merck.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0012 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,7500 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0013 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,7308 e marca ACIDO ASCORBICO HYPOFARMA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0014 teve como arrematante Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda - EPP/SS
com valor unitário de R$ 0,0316 e marca CX C/1000.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0015 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,4590 e marca AAS PROTECT.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0016 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2200 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0017 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,4000 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0019 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,0321 e marca NEO FOLICO.
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16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0020 teve como arrematante Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário
de R$ 1,2200 e marca FOLINAC 15MG.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0021 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,7400 e marca Transamin.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0022 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,1270 e marca abbott depakene.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0023 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,3798 e marca DEPAKENE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0024 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,2980 e marca DEPAKENE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0026 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,3800 e marca HIPOLABOR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0027 teve como arrematante Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário
de R$ 9,1500 e marca ADENOSINA 3MG/ML.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0028 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,6800 e marca HIPOLABOR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0029 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,5500 e marca SAMTEC AGUA 20ML.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0031 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2590 e marca FARMACE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0032 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 3,8462 e marca SEPTMAX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0033 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1928 e marca AGUA PARA INJETAVEIS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0034 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2600 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0035 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,8000 e marca PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0037 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1700 e marca CELLERA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0038 teve como arrematante Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos
Medicos e Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 2,5230 e marca NESINA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0039 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1100 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0040 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,2051 e marca PRATI (GENERICO).

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0041 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,0739 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0042 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1299 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0043 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,0879 e marca GERMED.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0044 teve como arrematante Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0800 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0045 teve como arrematante Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos
Medicos e Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,4444 e marca MANTIDAN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0046 teve como arrematante Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP - EPP/SS com valor
unitário de R$ 10,0000 e marca GENÉRICO/EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0047 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 1,4000 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0048 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 1,4000 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0049 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1938 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0050 teve como arrematante A. G. Kienen & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2400 e marca E.M.S.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0052 teve como arrematante ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com valor unitário
de R$ 0,0600 e marca cx c 500.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0053 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,9880 e marca FARMACE (GENERICO).

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0054 teve como arrematante RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,5300 e marca cpr.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0055 teve como arrematante AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,4000 e marca MEDLEY.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0056 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,7800 e marca HIPOLABOR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0057 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
7,2050 e marca SOCIAN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0058 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,1200 e marca CRISTALIA/AMYTRIL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0059 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2210 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0060 teve como arrematante RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 12,2500 e marca frs.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0061 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1600 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0062 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
6,8000 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0063 teve como arrematante Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,6000 e marca GLAXOSMITHKLINE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0064 teve como arrematante A. G. Kienen & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,1111 e marca GERMED.
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16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0065 teve como arrematante Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos
Medicos e Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 40,7980 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0066 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 3,9900 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0067 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,1000 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0068 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,3100 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0069 teve como arrematante Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Ltda - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 3,4000 e marca Génerico (Aurobindo).

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0070 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,4000 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0071 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0592 e marca Cimed.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0072 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0289 e marca Besilapin.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0073 teve como arrematante Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 3,7500 e marca PFIZER.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0074 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,0000 e marca PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0075 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,4999 e marca Kavium.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0076 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,0673 e marca GENÉRICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0077 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0333 e marca ATENOLOL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0078 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,0550 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0079 teve como arrematante Mediton Farmaceutica Ltda - ME com valor unitário de R$ 0,2019 e
marca CPR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0080 teve como arrematante Mediton Farmaceutica Ltda - ME com valor unitário de R$ 0,1354 e
marca CPR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0081 teve como arrematante Dimeva Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,2300 e marca NOVA QUIMICA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0082 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,5400 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0083 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1590 e marca Atorvastatina Cálcic.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0085 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,5500 e marca CRISTALIA/IMUNEN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0086 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,2890 e marca Prati Donaduzzi.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0087 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
9,5000 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0088 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 4,9143 e marca NEO QUIMICA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0089 teve como arrematante Wama Produtos Para Laboratório Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,4200 e marca TESTE IMUNO-RÁPIDO HCG TIRA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0090 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
22,8999 e marca BIOVICERIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0091 teve como arrematante ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com valor unitário
de R$ 0,1500 e marca TEUTO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0092 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,9699 e marca BAMIFIX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0093 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,2349 e marca BAMIFIX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0094 teve como arrematante Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 21,8000 e marca GLENMARK.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0095 teve como arrematante Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos
Medicos e Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 15,5000 e marca CLENIL NASAL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0096 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 2,6000 e marca ESCABIFAL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0097 teve como arrematante Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 8,1800 e marca TEUTO // DILUENTE FARMACE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0098 teve como arrematante Dimeva Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 12,0000 e marca SUPERA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0099 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
8,7000 e marca TEUTO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0100 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
4,8399 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0101 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 8,6026 e marca PRATI (GENERICO) (62,5+25000+1.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0102 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1820 e marca EUROFARMA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0103 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2200 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0104 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,2602 e marca LABIRIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0105 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
5,1900 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0106 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 3,0000 e marca GENERICO.
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16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0107 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,9499 e marca EUROFARMA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0108 teve como arrematante TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 2,3800 e marca CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0109 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,6145 e marca SAMTEC BICARBONATO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0110 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 14,6900 e marca Geolab.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0111 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,1690 e marca CRISTALIA/CINETOL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0112 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0865 e marca PLESONAX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0113 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2519 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0114 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,0980 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0115 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,0770 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0116 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1400 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0117 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 1,0500 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0118 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,4900 e marca Wasser.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0119 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,3520 e marca DECONGEX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0120 teve como arrematante Dimeva Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 6,9900 e marca ELOFAR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0121 teve como arrematante AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 8,9000 e marca legrand.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0122 teve como arrematante Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 23,5700 e marca BUSONID.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0123 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,4430 e marca BUSONID REFIL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0124 teve como arrematante RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 6,7900 e marca frs.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0125 teve como arrematante Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 10,3000 e marca BUSONID.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0126 teve como arrematante A. G. Kienen & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,3750 e marca E.M.S.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0127 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,4600 e marca BELFAR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0128 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 4,6795 e marca DESUPRE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0129 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,0950 e marca DOLOTRAT.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0130 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,9379 e marca Ostriol.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0131 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,8200 e marca VENZER HCT.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0132 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,6820 e marca VENZER.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0134 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,0260 e marca GEOLAB.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0135 teve como arrematante ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com valor unitário
de R$ 0,0720 e marca PRATI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0136 teve como arrematante Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,7680 e marca NOVARTIS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0137 teve como arrematante Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,1550 e marca TEUTO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0138 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,3300 e marca CRISTALIA/TEGRETARD.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0139 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
9,5000 e marca SANVAL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0140 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,8560 e marca TEGRETOL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0141 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,9000 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0142 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,4000 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0143 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,3599 e marca CARLIT.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0145 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0686 e marca Fixa-Cal.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0146 teve como arrematante AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0700 e marca vitamed.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0147 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,0580 e marca CALCIOWAY.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0148 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,0580 e marca CALCIOPURO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0150 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0411 e marca Calciprev.
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16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0151 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,1040 e marca DOLTORAT.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0152 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,3799 e marca BIOLAB.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0153 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 15,9000 e marca CRISTALIA/ECOFILM.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0154 teve como arrematante A. G. Kienen & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,4500 e marca UNIÃO QUIMICA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0155 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,0719 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0156 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,0804 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0157 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1120 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0158 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1533 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0159 teve como arrematante AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,5400 e marca belfar.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0160 teve como arrematante Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 6,4500 e marca TEUTO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0161 teve como arrematante Antibióticos do Brasil Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2560 e marca Cefalexina (G).

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0162 teve como arrematante Antibióticos do Brasil Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
8,7900 e marca Cefalexina (G).

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0163 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
9,0000 e marca BLAU.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0164 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 6,0000 e marca generico.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0166 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
7,9900 e marca EUROFARMA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0167 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 8,4760 e marca momenta.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0168 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
7,6280 e marca EUROFARMA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0169 teve como arrematante Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos
Medicos e Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,6610 e marca COQUES.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0170 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,7690 e marca CELEBRA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0171 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1800 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0172 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 4,2000 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0173 teve como arrematante Medicamentos de Az EIRELI - ME com valor unitário de R$ 3,0690 e
marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0174 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 3,6000 e marca TRICORTID.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0175 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,7040 e marca MEDLEY.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0176 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,1300 e marca CRISTÁLIA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0177 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 2,9334 e marca generico.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0178 teve como arrematante Dimeva Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1000 e marca CIMED.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0179 teve como arrematante ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com valor unitário
de R$ 0,0960 e marca CIMED.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0180 teve como arrematante ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com valor unitário
de R$ 0,3200 e marca BIOSINTETICA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0181 teve como arrematante Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 1,6900 e marca TEUTO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0182 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1369 e marca Cimetidina.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0183 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1190 e marca RANBAXY.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0184 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1490 e marca RANBAXY.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0185 teve como arrematante RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,2790 e marca cpr.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0186 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1800 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0187 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
5,6600 e marca GERMED.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0188 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 20,2400 e marca HYPOFARMA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0189 teve como arrematante Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0960 e marca TORRENT.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0190 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,8640 e marca LITOCIT.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0191 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 2,2250 e marca klaricid ud.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0192 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 4,4375 e marca NEOQUIMICA (GENERICO).
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16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0193 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,4100 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0194 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,5450 e marca GERMED.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0195 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,0000 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0196 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,0490 e marca CRISTALIA/CLOPAM.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0197 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,0450 e marca CRISTALIA/CLOPAM.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0198 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1910 e marca RIVOTRIL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0199 teve como arrematante Dimeva Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,5000 e marca HIPOLABOR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0200 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,2868 e marca ATENSINA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0201 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,3240 e marca ATENSINA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0202 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2080 e marca ATENSINA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0203 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,2300 e marca RANBAXY.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0204 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,8500 e marca CITONEURIN 1000.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0207 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,4079 e marca LIMBITROL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0208 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,5960 e marca SLOW-K.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0209 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,2785 e marca SAMTEC KCL10%.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0210 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
5,2000 e marca NASONEW.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0211 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,7500 e marca FARMACE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0213 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,3190 e marca FARMACE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0214 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 7,3900 e marca RIOQUIMICA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0215 teve como arrematante DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME - ME com valor unitário
de R$ 4,0950 e marca PRATI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0216 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,2250 e marca UNICHEM (GENERICO).

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0217 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
5,8200 e marca EBIX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0218 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,6849 e marca NOURIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0219 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,3000 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0220 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,2200 e marca CRISTALIA/LONGACTIL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0221 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,1990 e marca CRISTALIA/LONGACTIL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0222 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,0000 e marca HYPOFARMA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0223 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 5,7000 e marca LONGACTIL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0224 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,5020 e marca DIABINESI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0225 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1079 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0226 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2310 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0227 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1489 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0228 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,8570 e marca DIUPRESS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0229 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 1,4000 e marca CRISTALIA/CLOZAPINA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0230 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,4232 e marca CRISTALIA (GENERICO).

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0231 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 27,0400 e marca CRISTALIA/CODEIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0232 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,3000 e marca GEOLAB (GENERICO).

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0233 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 7,6350 e marca ikruxolmono.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0234 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 5,8700 e marca iruxol.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0235 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2800 e marca COCICHIMIL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0236 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
6,2100 e marca BIOLAB.
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16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0237 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
7,0500 e marca DVITER.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0238 teve como arrematante FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,0120 e marca CAPSULA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0239 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,8900 e marca HYPOFARMA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0240 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0297 e marca Suplemento Vitaminic.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0241 teve como arrematante Victória Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 3,7630 e marca PRADAXA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0242 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
4,9400 e marca DELTAPIL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0243 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,7436 e marca DESLANOSIDEO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0244 teve como arrematante ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com valor unitário
de R$ 3,4000 e marca BIOSINTETICA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0245 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,9800 e marca TEUTO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0246 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,9500 e marca FARMACE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0247 teve como arrematante Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,1940 e marca TEUTO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0248 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,8700 e marca SANVAL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0249 teve como arrematante Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário
de R$ 1,5500 e marca DEXAMETASONA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0250 teve como arrematante FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 5,0000 e marca AMPOLA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0251 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
6,6799 e marca MAXIDEX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0252 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
8,3000 e marca GENÉRICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0253 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,0587 e marca HYSTIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0254 teve como arrematante RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,0700 e marca frs.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0255 teve como arrematante Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos
Medicos e Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 2,1280 e marca DEXILANT.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0256 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 4,2169 e marca PRATI (GENERICO).

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0257 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,0449 e marca GENÉRICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0258 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,0453 e marca GENÉRICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0259 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,6300 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0260 teve como arrematante FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,5000 e marca FRASCO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0261 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,8900 e marca Cimed.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0262 teve como arrematante FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,3500 e marca FRASCO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0263 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0699 e marca Cimed.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0264 teve como arrematante A. G. Kienen & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,0590 e marca BELFAR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0265 teve como arrematante Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 1,6900 e marca TEUTO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0266 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,6600 e marca FARMACE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0267 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,0740 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0268 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2350 e marca CORDIL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0269 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,6499 e marca CARDIZEM.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0271 teve como arrematante Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos
Medicos e Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,4863 e marca DRAMIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0272 teve como arrematante Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos
Medicos e Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 2,4693 e marca DRAMIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0273 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 3,2000 e marca DRAMAVIT B6.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0274 teve como arrematante Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP - EPP/SS com valor
unitário de R$ 1,3000 e marca NAUSICALM B6.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0275 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,3500 e marca WARYZ.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0276 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1000 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0277 teve como arrematante FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,3500 e marca COMPRIMIDO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0278 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,7000 e marca GENERICO.
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16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0279 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,1875 e marca FARMACE (GENERICO).

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0280 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,4900 e marca FARMACE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0281 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,6199 e marca Zydus Nikkho.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0282 teve como arrematante Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,4700 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0283 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,6120 e marca DEPAKOTE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0284 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,0880 e marca PERIDAL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0285 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 8,5000 e marca PERIDAL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0286 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,4250 e marca eurofarma.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0287 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,0000 e marca TEUTO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0288 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1500 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0289 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,0850 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0290 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1429 e marca Doxiclin.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0291 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
5,6440 e marca ACHE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0292 teve como arrematante A. G. Kienen & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,8400 e marca GERMED.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0293 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,9840 e marca NOVA QUIMICA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0294 teve como arrematante Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,5500 e marca GLAXOSMITHKLINE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0295 teve como arrematante BASCEL SOLUCOES LTDA - ME com valor unitário de R$ 0,0444 e
marca CPR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0296 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0280 e marca 1Farma/Cimed.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0297 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0479 e marca 1Farma/Cimed.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0298 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2790 e marca GENÉRICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0299 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,7500 e marca HIPOLABOR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0301 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
4,4000 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0302 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1790 e marca RANBAXY.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0303 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,3640 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0304 teve como arrematante Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos
Medicos e Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,3390 e marca ESC.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0305 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 8,9600 e marca eurofarma.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0306 teve como arrematante Comércio de Medicamentos Yumifarma Ltda - EPP/SS com valor
unitário de R$ 0,4250 e marca UNI HIOSCIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0307 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,2179 e marca FARMACE (GENERICO).

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0308 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 5,1807 e marca BELSPAN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0309 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,0513 e marca HYPOCINA (4+500MG/ML).

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0310 teve como arrematante BASCEL SOLUCOES LTDA - ME com valor unitário de R$ 0,2944 e
marca CPR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0311 teve como arrematante RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 6,0000 e marca frs.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0312 teve como arrematante A. G. Kienen & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,6630 e marca E.M.S.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0314 teve como arrematante Victória Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 3,4900 e marca Rovamicina.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0315 teve como arrematante Mediton Farmaceutica Ltda - ME com valor unitário de R$ 0,4398 e
marca CPR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0316 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1300 e marca ASPEN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0317 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,3185 e marca EUROFARMA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0318 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
15,1500 e marca EUROFARMA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0319 teve como arrematante Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário
de R$ 12,0000 e marca ESTRIONIL 1MG/G.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0320 teve como arrematante FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,3200 e marca DRAGEA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0321 teve como arrematante Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP - EPP/SS com valor
unitário de R$ 1,1500 e marca ETILEFRIL.
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16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0322 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0760 e marca GESTRELAN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0323 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,3449 e marca TRIQUILAR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0324 teve como arrematante Dimeva Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,3000 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0326 teve como arrematante Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário
de R$ 0,1170 e marca FENITOINA 100MG.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0327 teve como arrematante Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 1,7500 e marca TEUTO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0328 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,1100 e marca CRISTALIA/FENOCRIS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0329 teve como arrematante Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário
de R$ 3,6900 e marca FENOCRIS 40MG/ML.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0330 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,0808 e marca FENOCRIS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0331 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 1,8300 e marca CRISTALIA/FENOCRIS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0332 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,6050 e marca lipdil.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0333 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,2900 e marca LIPANON.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0334 teve como arrematante ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com valor unitário
de R$ 5,0000 e marca HIPOLABOR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0335 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 4,8718 e marca NORIFER.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0336 teve como arrematante FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,3800 e marca COMPRIMIDO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0337 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,4900 e marca Hyvit K.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0338 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,4399 e marca Medquimica.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0339 teve como arrematante Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,5770 e marca FARMOQUIMICA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0340 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
22,3999 e marca FLUTINOL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0341 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,0600 e marca TEUTO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0342 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
40,5600 e marca DAFORIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0343 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,5849 e marca DALMADORM.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0344 teve como arrematante Comércio de Medicamentos Yumifarma Ltda - EPP/SS com valor
unitário de R$ 42,0100 e marca AVAMYS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0345 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,5999 e marca ALENIA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0346 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,9670 e marca ALENIA REFIL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0347 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
35,5544 e marca TRATURIL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0348 teve como arrematante Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos
Medicos e Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 2,4690 e marca DRAMIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0349 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,4902 e marca Santisa.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0350 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,0540 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0351 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,3000 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0352 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,4294 e marca Gabapentina.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0353 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,0000 e marca SANTISA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0354 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
8,6700 e marca GENÉRICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0355 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,5200 e marca BIO GINKO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0356 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1718 e marca Ginkomed.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0357 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,0250 e marca MEDQUIMICA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0358 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1750 e marca SUN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0359 teve como arrematante Victória Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,2900 e marca DIAMICRON MR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0360 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,9650 e marca GLICENIX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0361 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 5,3462 e marca L-ENEMA 130ML.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0362 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,9050 e marca GLICENIX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0363 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
18,1000 e marca COMBIRON.
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16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0364 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1900 e marca SUN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0365 teve como arrematante Dimeva Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,0900 e marca ZODIAC.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0366 teve como arrematante Dimeva Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 3,2000 e marca ZODIAC.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0367 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,3333 e marca GLICOSE 25%.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0368 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,5769 e marca SAMTEC GLICOSE 50%.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0369 teve como arrematante FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0700 e marca COMPRIMIDO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0370 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1225 e marca Cimed.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0371 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 2,1900 e marca XAROPE GUACO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0372 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,1200 e marca CRISTALIA/HALO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0373 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,1850 e marca CRISTALIA/HALO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0374 teve como arrematante Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP - EPP/SS com valor
unitário de R$ 0,9800 e marca UNI HALOPER.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0375 teve como arrematante Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP - EPP/SS com valor
unitário de R$ 2,2850 e marca GENÉRICO/UNIÃO QUÍMICA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0376 teve como arrematante Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP - EPP/SS com valor
unitário de R$ 5,1000 e marca DECAN HALOPER.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0377 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,5140 e marca ARPADOL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0378 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,4400 e marca HEDERAFLUX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0379 teve como arrematante A. G. Kienen & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2300 e marca BIOLAB.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0380 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,9290 e marca STILNOX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0381 teve como arrematante Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos
Medicos e Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 16,8180 e marca HEPTAR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0383 teve como arrematante Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,2550 e marca NOVARTIS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0384 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 4,8000 e marca CRISTALIA/NEPRESOL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0385 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0179 e marca Cimed.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0386 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,0600 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0387 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 5,3000 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0388 teve como arrematante Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 2,6500 e marca TEUTO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0389 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
4,9000 e marca TEUTO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0390 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 1,4140 e marca reuquinol.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0391 teve como arrematante Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 1,9500 e marca NATULAB.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0392 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 6,5000 e marca MANOGEL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0393 teve como arrematante Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 2,7800 e marca NATULAB.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0395 teve como arrematante Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário
de R$ 2,5500 e marca ALUMIMEC 60MG/ML.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0396 teve como arrematante Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 10,3800 e marca NOVARTIS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0397 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
4,9800 e marca GERMED.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0398 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,4800 e marca NOVA QUIMICA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0399 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,1390 e marca IBUVIX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0400 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1400 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0401 teve como arrematante RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,6900 e marca frs.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0402 teve como arrematante AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,1500 e marca NATULAB.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0403 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,2600 e marca CRISTALIA/IMIPRA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0405 teve como arrematante TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 106,9500 e marca CAIXA C/ 30 CAP + INALADOR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0406 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1549 e marca EUROFARMA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0407 teve como arrematante Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos
Medicos e Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 17,0000 e marca WOSULIN.
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16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0408 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
17,6100 e marca NOVOLIN R.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0409 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
15,2000 e marca SABOFEN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0410 teve como arrematante BASCEL SOLUCOES LTDA - ME com valor unitário de R$ 0,6274 e
marca FRASCO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0411 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,9890 e marca APROVEL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0412 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,8300 e marca EUROFARMA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0413 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,3000 e marca ISOVIT.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0414 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0900 e marca Zydus Nikkho.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0415 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1999 e marca Zydus Nikkho.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0416 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2830 e marca ISORDIL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0417 teve como arrematante Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,7200 e marca TRAXONOL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0418 teve como arrematante Victória Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 1,3300 e marca PROCORALAN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0419 teve como arrematante Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,6400 e marca Genérico.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0420 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,9700 e marca LEIBA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0421 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
6,0000 e marca NUTRIEX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0422 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1990 e marca UNICHEM (GENERICO).

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0423 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1220 e marca UNICHEM (GENERICO).

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0424 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1550 e marca UNICHEM (GENERICO).

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0425 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 5,5100 e marca CRISTALIA/LEFLUNOMIDA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0426 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,6150 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0427 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,1850 e marca NOVAMLO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0428 teve como arrematante CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 1,5000 e marca PROLOPA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0429 teve como arrematante CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 1,4380 e marca PROLOPA HBS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0430 teve como arrematante CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,6500 e marca PROLOPA BD.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0432 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,6000 e marca TEUTO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0433 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
26,4200 e marca ANTUX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0434 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,5000 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0435 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 8,6500 e marca CRISTALIA/LEVOZINE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0436 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,5900 e marca CRISTALIA/LEVOZINE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0437 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,3200 e marca CRISTALIA/LEVOZINE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0438 teve como arrematante PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,7000 e marca Level.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0439 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0789 e marca Euthyrox.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0440 teve como arrematante Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0700 e marca LEVOID.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0441 teve como arrematante Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0700 e marca LEVOID.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0442 teve como arrematante Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,2700 e marca LEVOID.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0443 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1350 e marca Merck.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0444 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2200 e marca MERCK.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0445 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1199 e marca Merck.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0446 teve como arrematante Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,2100 e marca LEVOID.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0447 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,6000 e marca HYPOFARMA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0448 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,5000 e marca HYPOFARMA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0449 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,0000 e marca HYPOFARMA.
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16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0450 teve como arrematante AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,3800 e marca PHARLAB.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0451 teve como arrematante Comércio de Medicamentos Yumifarma Ltda - EPP/SS com valor
unitário de R$ 6,0100 e marca TRAYENTA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0452 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2600 e marca GENÉRICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0453 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,0500 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0454 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,0770 e marca VITAMEDIC.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0455 teve como arrematante AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,8900 e marca MARIOL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0456 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,0930 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0457 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,0750 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0458 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2499 e marca GERMED.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0459 teve como arrematante RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1590 e marca cpr.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0460 teve como arrematante Comércio de Medicamentos Yumifarma Ltda - EPP/SS com valor
unitário de R$ 0,0001 e marca LUTEVIT.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0461 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,7800 e marca LUTEVIT.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0462 teve como arrematante Mediton Farmaceutica Ltda - ME com valor unitário de R$ 1,4600 e
marca SACHE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0463 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,8500 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0464 teve como arrematante BASCEL SOLUCOES LTDA - ME com valor unitário de R$ 3,8400 e
marca FRS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0465 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,2244 e marca BELMIRAX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0466 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 1,1570 e marca HELMILAB.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0467 teve como arrematante Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP - EPP/SS com valor
unitário de R$ 11,0000 e marca DEMEDROX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0468 teve como arrematante A. G. Kienen & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,0912 e marca PHARLAB.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0469 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,9350 e marca DUOMO HP.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0470 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,0899 e marca CEFALIV.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0471 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,0720 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0472 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0639 e marca Merck.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0473 teve como arrematante BASCEL SOLUCOES LTDA - ME com valor unitário de R$ 0,3724 e
marca CPR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0474 teve como arrematante BASCEL SOLUCOES LTDA - ME com valor unitário de R$ 0,7400 e
marca CPR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0475 teve como arrematante Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 7,7060 e marca NOVARTIS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0476 teve como arrematante AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,3160 e marca ems.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0477 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1700 e marca TAPAZOL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0478 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,0800 e marca BELFAR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0479 teve como arrematante AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,0400 e marca mariol.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0480 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,4500 e marca HALEX ISTAR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0481 teve como arrematante Victória Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,7200 e marca Selozok.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0482 teve como arrematante Victória Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,4200 e marca Selozok.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0483 teve como arrematante Victória Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,2680 e marca Selozok.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0484 teve como arrematante Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,2100 e marca METOPROLOL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0485 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,7440 e marca METREXATO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0486 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1000 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0487 teve como arrematante RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,2290 e marca cpr.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0488 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,9000 e marca FARMACE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0489 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 8,6026 e marca PRATI (GENERICO) (62,5+25000+1.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0490 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
4,1900 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.
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16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0491 teve como arrematante AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 28,1500 e marca jansen.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0492 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,7155 e marca Hipolabor.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0493 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
4,5000 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0494 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
8,0000 e marca HIPOLABOR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0495 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,5900 e marca Prati Donaduzzi.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0496 teve como arrematante Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos
Medicos e Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,4480 e marca PIEMONTE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0497 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,4000 e marca CRISTALIA/DIMORF.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0498 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 2,3500 e marca CRISTALIA/DIMORF.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0499 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 20,8300 e marca CRISTALIA/DIMORF.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0500 teve como arrematante Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP - EPP/SS com valor
unitário de R$ 3,4200 e marca UNINALTREX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0501 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,4551 e marca NAXOTEC.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0502 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,4600 e marca GENÉRICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0503 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 1,5561 e marca bacina.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0504 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,0400 e marca nioxil.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0505 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,1200 e marca NEO FEDIPINA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0506 teve como arrematante Medicamentos de Az EIRELI - ME com valor unitário de R$ 0,0483 e
marca CIMED.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0507 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,2450 e marca Cimelide.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0508 teve como arrematante ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com valor unitário
de R$ 0,2090 e marca VITAMEDIC.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0509 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,5000 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0510 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 5,4000 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0511 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 3,2000 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0512 teve como arrematante Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 10,0000 e marca FARMOQUIMICA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0513 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,4960 e marca ALTHAIA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0514 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,6850 e marca CITONEURIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0515 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,4820 e marca ACHE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0516 teve como arrematante RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,2490 e marca cpr.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0517 teve como arrematante Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,3500 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0518 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,6690 e marca Pamelor.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0519 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,2450 e marca RANBAXY.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0520 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,3590 e marca RANBAXY.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0521 teve como arrematante TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com valor
unitário de R$ 0,3800 e marca COMP.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0522 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,4390 e marca Prati Donaduzzi.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0523 teve como arrematante Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,2500 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0524 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,3620 e marca Prati Donaduzzi.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0525 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,9500 e marca FARMACE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0526 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,6780 e marca EUROFARMA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0527 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,7400 e marca GENÉRICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0528 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,9899 e marca BENICAR ANLO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0529 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,0690 e marca omoprel.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0530 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 19,9000 e marca CRISTALIA/OMEPRAZOL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0531 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,2250 e marca NEOPRAZOL.
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16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0532 teve como arrematante A. G. Kienen & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,2600 e marca BLAU.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0533 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 1,1000 e marca CRISTALIA/NAUSEDRON.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0534 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,1750 e marca HYPOFARMA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0535 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,5790 e marca RANBAXY.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0536 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,1500 e marca RANBAXY.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0537 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
20,9999 e marca UNIAO QUIMICA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0538 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,6859 e marca NOURIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0540 teve como arrematante STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 2,6400 e marca NATIVITA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0541 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,1200 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0542 teve como arrematante FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0789 e marca COMPRIMIDO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0543 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,0700 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0544 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1250 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0545 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,6700 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0546 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1400 e marca INFRALAX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0547 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,7000 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0548 teve como arrematante Medicamentos de Az EIRELI - ME com valor unitário de R$ 0,1560 e
marca AUROBINDO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0549 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
4,6370 e marca CEBRILIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0550 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,5300 e marca RITMONEURAN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0551 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
12,9900 e marca FIQUEZEN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0552 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
5,3900 e marca PASTA D`ÁGUA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0553 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2950 e marca PERMANGANATO ADV.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0554 teve como arrematante TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME
- Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,3500 e marca NATIVITA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0555 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,3190 e marca Permenati.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0556 teve como arrematante Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP - EPP/SS com valor
unitário de R$ 1,7500 e marca GENÉRICO/UNIÃO QUÍMICA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0557 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
7,5900 e marca RAPILAX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0558 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,5560 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0559 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,4640 e marca Mestinon.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0560 teve como arrematante Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0740 e marca FARMOQUIMICA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0561 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,1157 e marca FLOXICAM.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0562 teve como arrematante DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME - ME com valor unitário
de R$ 0,8450 e marca PLANTA GOLD.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0563 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 10,6250 e marca TOPCOID.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0564 teve como arrematante TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME
- Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,0500 e marca VITFORTE - VITAMED.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0565 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 4,3500 e marca CRISTALIA/FRUTOVITAM.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0566 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 3,1795 e marca NUTRIVIT JUNIOR 120ML.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0567 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,4500 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0568 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
5,7900 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0569 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
6,0500 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0570 teve como arrematante Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário
de R$ 3,2000 e marca PREDNISOLONA 3MG/ML.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0571 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,1479 e marca corticorten.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0572 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,0820 e marca CRISTALIA/CRISPRED.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0573 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,7489 e marca EUROFARMA.
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16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0574 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,8590 e marca RANBAXY.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0575 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,7865 e marca primid.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0576 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,6950 e marca SANVAL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0577 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,0950 e marca CRISTALIA/PAMERGAN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0578 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,4490 e marca Prati Donaduzzi.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0579 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,4230 e marca SUSTRATE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0580 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,6000 e marca PROPILRACIL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0581 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,0235 e marca generico.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0582 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,5290 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0583 teve como arrematante TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME
- Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 7,0000 e marca DERMATROL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0584 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,4211 e marca queopine.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0585 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1449 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0586 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,7925 e marca EUROFARMA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0587 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,4290 e marca AVIDE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0588 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,5840 e marca NAPRIX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0589 teve como arrematante Comercial Candimédica Medicamentos Humanos Ltda - EPP/SS com
valor unitário de R$ 1,6000 e marca Naprix.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0590 teve como arrematante Comercial Candimédica Medicamentos Humanos Ltda - EPP/SS com
valor unitário de R$ 1,4800 e marca Naprix.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0591 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,4990 e marca NAPRIX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0593 teve como arrematante Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos
Medicos e Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 3,4200 e marca ADTIL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0594 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0795 e marca VITAFORT.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0595 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,7821 e marca RIFOTRAT SPRAY.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0596 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,0800 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0597 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,1100 e marca CRISTALIA/RISPERIDON.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0598 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,1350 e marca CRISTALIA/RISPERIDON.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0599 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
7,0000 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0600 teve como arrematante BASCEL SOLUCOES LTDA - ME com valor unitário de R$ 6,8400 e
marca CPR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0601 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,3900 e marca RANBAXY.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0602 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,2500 e marca RANBAXY.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0603 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,9200 e marca FLOMICIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0604 teve como arrematante Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 4,1280 e marca NOVARTIS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0605 teve como arrematante Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,4940 e marca NATULAB.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0606 teve como arrematante CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 7,4500 e marca AEROLIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0607 teve como arrematante CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 10,7900 e marca AEROLIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0608 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1950 e marca AEROLIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0609 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,9800 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0610 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,5800 e marca DECNAZOL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0611 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1168 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0612 teve como arrematante RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0808 e marca cpr.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0613 teve como arrematante Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário
de R$ 0,7900 e marca SIMETICONA 75MG/ML.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0614 teve como arrematante FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,0545 e marca COMPRIMIDO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0615 teve como arrematante RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1060 e marca cpr.
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16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0616 teve como arrematante Comércio de Medicamentos Yumifarma Ltda - EPP/SS com valor
unitário de R$ 3,0700 e marca JANUMET.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0617 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,2000 e marca ESTOMALIV.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0618 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,0720 e marca RANBAXY.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0619 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,8000 e marca EQUIPLEX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0621 teve como arrematante BASCEL SOLUCOES LTDA - ME com valor unitário de R$ 4,2400 e
marca FRS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0622 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 3,8134 e marca equiplex.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0623 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,3462 e marca SORIMAX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0624 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 2,0045 e marca equiplex.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0625 teve como arrematante Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,3100 e marca EQUIPLEX.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0626 teve como arrematante Dimeva Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,0000 e marca GERMED.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0627 teve como arrematante Mediton Farmaceutica Ltda - ME com valor unitário de R$ 0,9600 e
marca CPR.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0629 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 3,3179 e marca generico.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0630 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1200 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0631 teve como arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,8000 e marca TEUTO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0632 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,2400 e marca EMS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0633 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,7900 e marca GENÉRICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0634 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,4103 e marca MASFEROL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0635 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 4,8077 e marca EFEDRIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0636 teve como arrematante Nunesfarma Distribuidor de Produtos Farmacêuticos Ltda. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,0310 e marca Nesh Ferro.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0637 teve como arrematante AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,6600 e marca hipolabor.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0638 teve como arrematante FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,7250 e marca COMPRIMIDO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0639 teve como arrematante Victória Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,5335 e marca EQUILID.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0640 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
5,7470 e marca BIOLAB.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0641 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
13,2400 e marca SUMAX PRO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0642 teve como arrematante Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,9700 e marca Geolab.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0643 teve como arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 6,9100 e marca CRISTALIA/TENOXICAM.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0644 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,3428 e marca teolong.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0645 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,6667 e marca GREEN PHARMA (GENERICO).

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0646 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,1969 e marca tapazol.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0647 teve como arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,1800 e marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0648 teve como arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli
com valor unitário de R$ 0,5100 e marca TIBIAL.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0649 teve como arrematante Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP - EPP/SS com valor
unitário de R$ 2,2500 e marca GLAUCOTRAT.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0650 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 8,1923 e marca NEOQUIMICA (GENERICO).

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0651 teve como arrematante A. G. Kienen & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,7100 e marca UNIÃO QUIMICA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0652 teve como arrematante Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP - EPP/SS com valor
unitário de R$ 0,4200 e marca UNITIDAZIN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0653 teve como arrematante Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos Para A Saude Ltda -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,4300 e marca On Call Plus II.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0654 teve como arrematante Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,5300 e marca ACCU CHEK ACTIVE/ROCHE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0655 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
23,1499 e marca TOBRACORT.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0656 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
6,2500 e marca GENÉRICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0657 teve como arrematante Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,2890 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0658 teve como arrematante Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1480 e marca GENERICO.
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16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0659 teve como arrematante Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda. - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1500 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0660 teve como arrematante Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário
de R$ 4,2000 e marca TRAMADON RETARD.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0661 teve como arrematante Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com
valor unitário de R$ 0,1880 e marca TEUTO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0662 teve como arrematante Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP - EPP/SS com valor
unitário de R$ 0,8900 e marca GENÉRICO/UNIÃO QUÍMICA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0663 teve como arrematante FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,3700 e marca COMPRIMIDO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0664 teve como arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A com valor
unitário de R$ 0,7823 e marca donaren.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0665 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,3599 e marca DONAREN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0666 teve como arrematante S & R Distribuidora Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,2964 e marca GENÉRICO.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0667 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,9890 e marca EUROFARMA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0668 teve como arrematante Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos
Medicos e Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,2417 e marca VENALOT.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0669 teve como arrematante Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário
de R$ 0,5800 e marca CALMITANE 100MG.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0670 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,0405 e marca VARTAZ.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0671 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,0405 e marca VARTAZ.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0672 teve como arrematante A. G. Kienen & Cia. Ltda. - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,7500 e marca E.M.S.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0673 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,3256 e marca BRAVAN.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0674 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,0405 e marca VARTAZ.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0675 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,3190 e marca BRASART.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0676 teve como arrematante Dimeva Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,2500 e marca SANDOZ.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0677 teve como arrematante Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1250 e marca FARMOQUIMICA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0678 teve como arrematante AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,1000 e marca ems.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0679 teve como arrematante AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,5480 e marca ems.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0680 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,4344 e marca EUROFARMA.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0681 teve como arrematante RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,1300 e marca cpr.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0682 teve como arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,6999 e marca ACHE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0683 teve como arrematante Comércio de Medicamentos Yumifarma Ltda - EPP/SS com valor
unitário de R$ 96,5000 e marca SERETIDE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0684 teve como arrematante Comércio de Medicamentos Yumifarma Ltda - EPP/SS com valor
unitário de R$ 150,0500 e marca SERETIDE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0685 teve como arrematante Comércio de Medicamentos Yumifarma Ltda - EPP/SS com valor
unitário de R$ 79,5000 e marca SERETIDE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0686 teve como arrematante Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 104,7000 e marca GLAXOSMITHKLINE.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0687 teve como arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 164,8100 e marca SERETIDE DISKUS.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0688 teve como arrematante Nunesfarma Distribuidor de Produtos Farmacêuticos Ltda. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,7800 e marca Nesh Zinco.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0689 teve como arrematante AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,7500 e marca globo.

16/10/2020 - 11:24:07 Sistema O item 0690 teve como arrematante FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 64,9900 e marca AMPOLA.

16/10/2020 - 11:24:49 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
16/10/2020 - 11:25:52 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/10/2020 às 14:00.
16/10/2020 - 11:27:03 F. Wama Produtos Par... Negociação Item 0089: Bom dia Sr. pregoeiro, já estamos no nosso preço minimo.
16/10/2020 - 11:28:40 F. TERRA SUL COMERCI... Negociação Item 0521: este é nosso valor minimo
16/10/2020 - 11:28:40 Sistema Proposta readequada do item 0554 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:29:01 Sistema Proposta readequada do item 0564 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:29:12 Sistema Proposta readequada do item 0583 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:29:30 Sistema Proposta readequada do item 0521 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:30:55 F. Aurobindo Pharma ... Negociação Item 0069: Bom dia! Prezado pregoeiro, Estamos no nosso melhor preço.
16/10/2020 - 11:33:08 Pregoeiro Está aberta a fase de negociação até às 14h do dia de hoje, esperamos melhores preços.

16/10/2020 - 11:34:36 F. DIST. DE MEDICAME... Documentação Item 0215: bom dia, peço desclassificação do item, pois o mesmo foi cotado
erroneamente e o preço fica inexequivel para nossa empresa.

16/10/2020 - 11:34:37 Sistema Proposta readequada do item 0215 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:34:54 Sistema Proposta readequada do item 0054 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 11:35:00 F. Rs Produtos Hospi... Negociação Item 0074: Bom dia, solicitamos desclassificação do item, o mesmo foi cadastrado
erroneamente.

16/10/2020 - 11:35:02 Sistema Proposta readequada do item 0562 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:35:17 Sistema Proposta readequada do item 0060 foram anexadas ao processo.
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16/10/2020 - 11:36:39 F. Licimed Distribui... Documentação Item 0004: Prezado Pregoeiro bom dia, já estamos no nosso melhor preço para o item.
16/10/2020 - 11:37:40 F. Licimed Distribui... Documentação Item 0038: Prezado Pregoeiro bom dia, já estamos no nosso melhor preço para o item.

16/10/2020 - 11:37:44 F. RG2S DISTRIBUIDOR... Negociação Item 0060: Bom dia, pedimos desistência do item 060, pois não atende a exigência do edital,
desculpa pelo equivoco.

16/10/2020 - 11:37:59 F. Licimed Distribui... Documentação Item 0045: Prezado Pregoeiro bom dia, já estamos no nosso melhor preço para o item.
16/10/2020 - 11:38:21 F. Licimed Distribui... Documentação Item 0065: Prezado Pregoeiro bom dia, já estamos no nosso melhor preço para o item.

16/10/2020 - 11:39:30 F. Fufamed Com e Imp... Documentação Item 0654: Senhor pregoeiro, vc precisa somente da proposta ou de mais algum
documento?

16/10/2020 - 11:39:33 F. Licimed Distribui... Documentação Item 0065: Prezado Pregoeiro, solicitamos desclassificação para este item, o mesmo não
poderá ser fornecido. Cadastrado indevidamente.

16/10/2020 - 11:39:50 Sistema Proposta readequada do item 0124 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:39:59 Sistema Proposta readequada do item 0185 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:40:55 Sistema Proposta readequada do item 0254 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:41:03 Sistema Proposta readequada do item 0311 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:41:13 Sistema Proposta readequada do item 0401 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:41:21 Sistema Proposta readequada do item 0459 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:41:30 Sistema Proposta readequada do item 0487 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:41:38 Sistema Proposta readequada do item 0516 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:41:51 Sistema Proposta readequada do item 0612 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:42:02 Sistema Proposta readequada do item 0615 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:42:10 Sistema Proposta readequada do item 0681 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 11:42:50 F. FF DISTRIBUIDORA ... Negociação Item 0250: Sr. Pregoeiro, solicitamos a desclassificação nesse item, visto que cotamos o
produto de forma errônea.

16/10/2020 - 11:42:57 Pregoeiro Envio da proposta e eventuais documentos complementares devem ser enviados conforme item 11.2 do
edital.

16/10/2020 - 11:43:08 F. Wel Distribuidora... Negociação Item 0653: Já estamos no nosso valor minimo .

16/10/2020 - 11:43:31 F. S & R Distribuido... Negociação Item 0477: Sra. Pregoeira, solicitamos desclassificação do lote 477, pois houve erro de
digitação na proposta. Solicitamos formalmente via e-mail. Obrigado

16/10/2020 - 11:44:13 F. S & R Distribuido... Negociação Item 0666: Sra. Pregoeira, solicitamos desclassificação do lote 666, pois houve erro de
digitação no lance fechado. Solicitamos formalmente via e-mail. Obrigado

16/10/2020 - 11:45:34 F. FF DISTRIBUIDORA ... Negociação Item 0638: Sr. Pregoeiro, solicitamos a desclassificação nesse item, visto que cotamos o
produto de forma errônea.

16/10/2020 - 11:46:18 Sistema Proposta readequada do item 0089 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:46:49 Sistema O Item 0688 recebeu um lance negociado no valor de R$ 0,4980.
16/10/2020 - 11:48:11 Sistema Proposta readequada do item 0690 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:48:20 F. ABC DISTRIBUIDORA... Negociação Item 0052: Já estamos em nosso melhor valor para o item.
16/10/2020 - 11:48:21 Sistema Proposta readequada do item 0173 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:48:22 Sistema Proposta readequada do item 0663 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:48:42 Sistema Proposta readequada do item 0052 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:48:43 Sistema Proposta readequada do item 0614 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:48:54 Sistema Proposta readequada do item 0542 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:49:06 Sistema O Item 0494 recebeu um lance negociado no valor de R$ 4,5000.
16/10/2020 - 11:49:20 Sistema Proposta readequada do item 0369 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:49:21 Sistema Proposta readequada do item 0506 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:49:27 Sistema Proposta readequada do item 0336 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:49:29 F. ABC DISTRIBUIDORA... Negociação Item 0091: Já estamos em nosso melhor valor para o item.
16/10/2020 - 11:49:39 Sistema Proposta readequada do item 0320 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:49:40 Sistema Proposta readequada do item 0091 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:49:59 Sistema Proposta readequada do item 0277 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:50:02 F. ABC DISTRIBUIDORA... Negociação Item 0135: Já estamos em nosso melhor valor para o item.
16/10/2020 - 11:50:08 Sistema Proposta readequada do item 0262 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:50:12 Sistema Proposta readequada do item 0135 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:50:17 Sistema Proposta readequada do item 0260 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:50:26 Sistema Proposta readequada do item 0238 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:50:38 F. ABC DISTRIBUIDORA... Negociação Item 0179: Já estamos em nosso melhor valor para o item.
16/10/2020 - 11:50:39 F. BASCEL SOLUCOES LTDA Negociação Item 0295: Sr. Pregoeiro estamos com o melhor preço para este item.

16/10/2020 - 11:50:51 F. Medicamentos de Az
EIRELI

Documentação Item 0548: BOM DIA POR GENTILEZA PEÇO A DESCLASSIFICAÇÃO DESTE ITEM POIS O MESMO
FOI COTADO DE MANEIRA ERRONEA, SE POSSIVEL PASSAR AO SEGUNDO COLOCADO

16/10/2020 - 11:50:53 Sistema Proposta readequada do item 0179 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:50:54 F. BASCEL SOLUCOES LTDA Negociação Item 0310: Sr. Pregoeiro estamos com o melhor preço para este item.
16/10/2020 - 11:51:10 F. BASCEL SOLUCOES LTDA Negociação Item 0410: Sr. Pregoeiro estamos com o melhor preço para este item.
16/10/2020 - 11:51:12 F. ABC DISTRIBUIDORA... Negociação Item 0180: Já estamos em nosso melhor valor para o item.
16/10/2020 - 11:51:31 Sistema Proposta readequada do item 0180 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:51:33 F. BASCEL SOLUCOES LTDA Negociação Item 0464: Sr. Pregoeiro estamos com o melhor preço para este item.
16/10/2020 - 11:51:58 F. ABC DISTRIBUIDORA... Negociação Item 0244: Já estamos em nosso melhor valor para o item.
16/10/2020 - 11:52:00 F. BASCEL SOLUCOES LTDA Negociação Item 0473: Sr. Pregoeiro estamos com o melhor preço para este item.
16/10/2020 - 11:52:06 F. BASCEL SOLUCOES LTDA Negociação Item 0474: Sr. Pregoeiro estamos com o melhor preço para este item.
16/10/2020 - 11:52:09 Sistema Proposta readequada do item 0244 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:52:19 F. BASCEL SOLUCOES LTDA Negociação Item 0600: Sr. Pregoeiro estamos com o melhor preço para este item.
16/10/2020 - 11:52:30 F. BASCEL SOLUCOES LTDA Negociação Item 0621: Sr. Pregoeiro estamos com o melhor preço para este item.
16/10/2020 - 11:52:53 F. ABC DISTRIBUIDORA... Negociação Item 0334: Já estamos em nosso melhor valor para o item.
16/10/2020 - 11:53:07 Sistema Proposta readequada do item 0334 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:53:19 F. Victória Comércio... Negociação Item 0241: Boa tarde! Infelizmente, já estamos com nosso melhor lance para esse item.
16/10/2020 - 11:53:23 Sistema Proposta readequada do item 0600 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:53:31 Sistema Proposta readequada do item 0621 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:53:49 Sistema Proposta readequada do item 0654 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:54:00 F. ABC DISTRIBUIDORA... Negociação Item 0508: Já estamos em nosso melhor valor para o item.
16/10/2020 - 11:54:12 Sistema Proposta readequada do item 0474 foram anexadas ao processo.
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16/10/2020 - 11:54:13 Sistema Proposta readequada do item 0508 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:54:26 Sistema Proposta readequada do item 0473 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:54:38 Sistema Proposta readequada do item 0310 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:54:43 F. Victória Comércio... Negociação Item 0314: Boa tarde! Infelizmente, já estamos com nosso melhor lance para esse item.
16/10/2020 - 11:54:49 Sistema Proposta readequada do item 0410 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:55:01 Sistema Proposta readequada do item 0464 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:55:08 F. Victória Comércio... Negociação Item 0359: Boa tarde! Infelizmente, já estamos com nosso melhor lance para esse item.
16/10/2020 - 11:55:13 Sistema Proposta readequada do item 0295 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:55:33 Sistema Proposta readequada do item 0554 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:55:48 F. Victória Comércio... Negociação Item 0418: Boa tarde! Infelizmente, já estamos com nosso melhor lance para esse item.
16/10/2020 - 11:55:51 Sistema Proposta readequada do item 0564 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:55:51 Sistema Proposta readequada do item 0044 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:56:00 Sistema Proposta readequada do item 0583 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:56:02 F. Victória Comércio... Negociação Item 0481: Boa tarde! Infelizmente, já estamos com nosso melhor lance para esse item.
16/10/2020 - 11:56:09 Sistema Proposta readequada do item 0282 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:56:25 Sistema Proposta readequada do item 0417 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:56:37 Sistema Proposta readequada do item 0517 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:56:43 F. Werbran Distribui... Documentação Item 0523: Proposta Cirenor
16/10/2020 - 11:56:46 Sistema Proposta readequada do item 0428 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:56:51 Sistema Proposta readequada do item 0523 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:57:15 Sistema Proposta readequada do item 0657 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:57:23 Sistema Proposta readequada do item 0658 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 11:57:29 Sistema Proposta readequada do item 0659 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 11:57:37 F. AGIL DISTRIBUIDOR... Negociação Item 0006: bom dia, solicito a desistencia do item, o mesmo foi ofertado lance
erroneamente, obrigado.

16/10/2020 - 11:57:54 F. Victória Comércio... Negociação Item 0482: Boa tarde! Infelizmente, já estamos com nosso melhor lance para esse item.
16/10/2020 - 11:58:16 F. Victória Comércio... Negociação Item 0482: Boa tarde! Infelizmente, já estamos com nosso melhor lance para esse item.
16/10/2020 - 11:58:32 F. Victória Comércio... Negociação Item 0483: Boa tarde! Infelizmente, já estamos com nosso melhor lance para esse item.
16/10/2020 - 11:58:58 F. Victória Comércio... Negociação Item 0639: Boa tarde! Infelizmente, já estamos com nosso melhor lance para esse item.

16/10/2020 - 12:00:26 F. ILG COMERCIAL LTDA ME Negociação Item 0166: Bom dia, solicitamos desclassificação do item, acabamos cotando em desacordo
com o edital.

16/10/2020 - 12:05:04 Sistema Proposta readequada do item 0020 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:05:32 Sistema Proposta readequada do item 0027 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:06:06 Sistema Proposta readequada do item 0249 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:06:32 Sistema Proposta readequada do item 0319 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:07:10 Sistema Proposta readequada do item 0326 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:07:28 Sistema Proposta readequada do item 0329 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:08:44 Sistema Proposta readequada do item 0395 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:10:12 Sistema Proposta readequada do item 0570 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:10:35 Sistema Proposta readequada do item 0241 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:10:56 Sistema Proposta readequada do item 0314 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:11:10 Sistema Proposta readequada do item 0359 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:11:57 Sistema Proposta readequada do item 0613 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:12:17 Sistema Proposta readequada do item 0660 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:12:37 Sistema Proposta readequada do item 0669 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:15:42 Sistema Proposta readequada do item 0418 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:15:55 Sistema Proposta readequada do item 0481 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:16:07 Sistema Proposta readequada do item 0482 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:16:21 Sistema Proposta readequada do item 0483 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:16:32 Sistema Proposta readequada do item 0639 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:16:33 Sistema Proposta readequada do item 0005 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:16:40 Sistema Proposta readequada do item 0009 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:16:42 Sistema Proposta readequada do item 0636 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:16:53 Sistema Proposta readequada do item 0013 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:16:57 Sistema Proposta readequada do item 0688 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:17:05 Sistema Proposta readequada do item 0029 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:17:17 Sistema Proposta readequada do item 0032 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:17:23 Sistema Proposta readequada do item 0033 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:17:29 Sistema Proposta readequada do item 0040 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:17:39 Sistema Proposta readequada do item 0053 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:17:50 Sistema Proposta readequada do item 0077 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:18:01 Sistema Proposta readequada do item 0101 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:18:07 Sistema Proposta readequada do item 0109 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:18:18 Sistema Proposta readequada do item 0112 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:18:28 Sistema Proposta readequada do item 0128 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:18:38 Sistema Proposta readequada do item 0192 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:18:45 Sistema Proposta readequada do item 0200 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:18:56 Sistema Proposta readequada do item 0209 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:19:07 Sistema Proposta readequada do item 0216 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:19:18 Sistema Proposta readequada do item 0230 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:19:27 Sistema Proposta readequada do item 0232 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:19:39 Sistema Proposta readequada do item 0243 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:19:48 Sistema Proposta readequada do item 0256 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:19:59 Sistema Proposta readequada do item 0279 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:20:11 Sistema Proposta readequada do item 0307 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:20:16 Sistema Proposta readequada do item 0308 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:20:22 Sistema Proposta readequada do item 0309 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:20:33 Sistema Proposta readequada do item 0322 foram anexadas ao processo.
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16/10/2020 - 12:20:40 Sistema Proposta readequada do item 0330 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:20:51 Sistema Proposta readequada do item 0333 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:20:56 Sistema Proposta readequada do item 0335 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:21:07 Sistema Proposta readequada do item 0361 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:21:15 Sistema Proposta readequada do item 0367 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:21:21 Sistema Proposta readequada do item 0368 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:21:37 Sistema Proposta readequada do item 0422 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:21:42 Sistema Proposta readequada do item 0423 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:21:48 Sistema Proposta readequada do item 0424 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:22:02 Sistema Proposta readequada do item 0465 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:22:16 Sistema Proposta readequada do item 0489 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:22:27 Sistema Proposta readequada do item 0501 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:22:36 Sistema Proposta readequada do item 0563 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:22:45 Sistema Proposta readequada do item 0566 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:22:55 Sistema Proposta readequada do item 0594 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:23:05 Sistema Proposta readequada do item 0595 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:23:16 Sistema Proposta readequada do item 0608 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:23:26 Sistema Proposta readequada do item 0623 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:23:38 Sistema Proposta readequada do item 0634 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:23:44 Sistema Proposta readequada do item 0635 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:23:54 Sistema Proposta readequada do item 0645 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:24:05 Sistema Proposta readequada do item 0650 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:24:15 Sistema Proposta readequada do item 0687 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:30:16 Sistema Proposta readequada do item 0073 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:30:35 Sistema Proposta readequada do item 0122 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:30:51 Sistema Proposta readequada do item 0125 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:31:05 Sistema Proposta readequada do item 0440 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:31:11 Sistema Proposta readequada do item 0441 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:31:18 Sistema Proposta readequada do item 0442 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:31:24 Sistema Proposta readequada do item 0446 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:31:32 Sistema Proposta readequada do item 0484 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:49:15 Sistema Proposta readequada do item 0073 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:49:32 Sistema Proposta readequada do item 0122 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:49:35 Sistema Proposta readequada do item 0108 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:49:41 Sistema Proposta readequada do item 0125 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:49:52 Sistema Proposta readequada do item 0405 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:51:56 Sistema Proposta readequada do item 0440 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:52:03 Sistema Proposta readequada do item 0441 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:52:10 Sistema Proposta readequada do item 0442 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:52:18 Sistema Proposta readequada do item 0446 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 12:52:25 Sistema Proposta readequada do item 0484 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 12:56:40 F. TECHPHARMA HOSPIT...

Negociação Item 0108: Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde! O item 108 foi cotado de acordo com a tabela
CMED a partir da atualização dos preços do dia 18 de junho deste ano. Logo, o valor de R$ 2,38 já
contempla o desconto obrigatório do CAP e a desoneração de ICMS. Poderia verificar a possibilidade de
trabalharmos com este valor, por gentileza? Anexei proposta readequada com a tabela CMED para
verificação.

16/10/2020 - 12:59:47 Sistema Proposta readequada do item 0136 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:02:42 F. TECHPHARMA HOSPIT...
Negociação Item 0405: Negociação Item 0108: Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde! O item 405 foi cotado de
acordo com a tabela CMED a partir da atualização dos preços do dia 18 de junho deste ano. Não temos
possibilidade de redução para o item.

16/10/2020 - 13:09:09 Sistema Proposta readequada do item 0002 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:09:18 Sistema Proposta readequada do item 0010 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:09:26 Sistema Proposta readequada do item 0012 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:09:44 Sistema Proposta readequada do item 0034 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:10:09 Sistema Proposta readequada do item 0039 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:10:21 F. Dimeva Distribuid... Negociação Item 0081: Boa tarde, infelizmente não será possível a redução de valor. Estamos com nossa
melhor oferta.

16/10/2020 - 13:10:34 F. Dimeva Distribuid... Negociação Item 0098: Boa tarde, infelizmente não será possível a redução de valor. Estamos com nossa
melhor oferta.

16/10/2020 - 13:10:50 Sistema Proposta readequada do item 0061 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:10:58 F. Dimeva Distribuid... Negociação Item 0120: Boa tarde, infelizmente não será possível a redução de valor. Estamos com nossa
melhor oferta.

16/10/2020 - 13:11:01 Sistema Proposta readequada do item 0062 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:11:14 Sistema Proposta readequada do item 0067 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:11:22 Sistema Proposta readequada do item 0068 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:11:32 Sistema Proposta readequada do item 0070 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:11:33 F. Dimeva Distribuid... Negociação Item 0178: Boa tarde, infelizmente não será possível a redução de valor. Estamos com nossa
melhor oferta.

16/10/2020 - 13:11:44 Sistema Proposta readequada do item 0078 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:11:46 F. Dimeva Distribuid... Negociação Item 0199: Boa tarde, infelizmente não será possível a redução de valor. Estamos com nossa
melhor oferta.

16/10/2020 - 13:11:54 Sistema Proposta readequada do item 0087 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:12:06 Sistema Proposta readequada do item 0103 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:12:13 F. Dimeva Distribuid... Negociação Item 0324: Boa tarde, infelizmente não será possível a redução de valor. Estamos com nossa
melhor oferta.

16/10/2020 - 13:12:22 Sistema Proposta readequada do item 0116 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:12:27 F. Dimeva Distribuid... Negociação Item 0365: Boa tarde, infelizmente não será possível a redução de valor. Estamos com nossa
melhor oferta.

16/10/2020 - 13:12:32 Sistema Proposta readequada do item 0141 foram anexadas ao processo.
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16/10/2020 - 13:12:36 F. Dimeva Distribuid... Negociação Item 0366: Boa tarde, infelizmente não será possível a redução de valor. Estamos com nossa
melhor oferta.

16/10/2020 - 13:12:42 Sistema Proposta readequada do item 0142 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:12:50 Sistema Proposta readequada do item 0171 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:13:02 Sistema Proposta readequada do item 0186 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:13:18 Sistema Proposta readequada do item 0276 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:13:29 Sistema Proposta readequada do item 0288 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:13:33 F. Dimeva Distribuid... Negociação Item 0626: Boa tarde, infelizmente não será possível a redução de valor. Estamos com nossa
melhor oferta.

16/10/2020 - 13:13:37 Sistema Proposta readequada do item 0289 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:13:55 F. Dimeva Distribuid... Negociação Item 0676: Boa tarde, infelizmente não será possível a redução de valor. Estamos com nossa
melhor oferta.

16/10/2020 - 13:14:02 Sistema O Item 0373 recebeu um lance negociado no valor de R$ 0,1800.
16/10/2020 - 13:14:04 Sistema Proposta readequada do item 0301 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:14:13 Sistema Proposta readequada do item 0350 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:14:25 Sistema Proposta readequada do item 0351 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:14:34 Sistema Proposta readequada do item 0400 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:14:48 Sistema Proposta readequada do item 0457 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:14:56 Sistema Proposta readequada do item 0463 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:15:07 Sistema Proposta readequada do item 0471 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:15:15 Sistema Proposta readequada do item 0486 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:15:24 Sistema Proposta readequada do item 0490 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:15:34 Sistema Proposta readequada do item 0493 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:15:46 Sistema Proposta readequada do item 0509 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:15:55 Sistema Proposta readequada do item 0543 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:16:01 Sistema Proposta readequada do item 0544 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:16:10 Sistema Proposta readequada do item 0567 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:16:18 Sistema Proposta readequada do item 0568 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:16:29 Sistema Proposta readequada do item 0569 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:16:36 Sistema Proposta readequada do item 0596 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:16:51 Sistema Proposta readequada do item 0599 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:17:02 Sistema Proposta readequada do item 0609 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:17:10 Sistema Proposta readequada do item 0611 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:17:19 Sistema Proposta readequada do item 0630 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:17:27 Sistema Proposta readequada do item 0647 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:22:24 Sistema Proposta readequada do item 0094 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:22:31 Sistema Proposta readequada do item 0097 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:22:42 Sistema Proposta readequada do item 0137 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:22:57 Sistema Proposta readequada do item 0160 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:23:09 Sistema Proposta readequada do item 0181 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:23:24 Sistema Proposta readequada do item 0247 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:23:35 Sistema Proposta readequada do item 0265 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:23:56 Sistema Proposta readequada do item 0327 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:24:18 Sistema Proposta readequada do item 0388 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:24:25 Sistema Proposta readequada do item 0391 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:24:36 Sistema Proposta readequada do item 0393 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:25:07 Sistema Proposta readequada do item 0605 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:25:20 Sistema Proposta readequada do item 0661 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:32:38 F. Cristália Produto... Negociação Item 0058: Sr. pregoeiro, infelizmente não temos como reduzir ao valor estimado, já estamos
ofertando o nosso melhor preço.

16/10/2020 - 13:32:59 Sistema Proposta readequada do item 0058 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:33:11 Sistema Proposta readequada do item 0085 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:33:15 Sistema Proposta readequada do item 0008 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:33:21 Sistema Proposta readequada do item 0111 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:33:35 Sistema Proposta readequada do item 0019 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:33:36 Sistema Proposta readequada do item 0138 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:33:46 Sistema Proposta readequada do item 0153 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:33:49 Sistema Proposta readequada do item 0022 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:33:54 Sistema Proposta readequada do item 0011 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:33:58 Sistema Proposta readequada do item 0023 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:33:59 Sistema Proposta readequada do item 0021 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:34:08 Sistema Proposta readequada do item 0024 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:34:09 Sistema Proposta readequada do item 0071 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:34:11 Sistema Proposta readequada do item 0196 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:34:17 Sistema Proposta readequada do item 0072 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:34:25 Sistema Proposta readequada do item 0197 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:34:37 Sistema Proposta readequada do item 0220 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:34:41 Sistema Proposta readequada do item 0076 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:34:44 Sistema Proposta readequada do item 0221 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:34:57 Sistema Proposta readequada do item 0088 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:35:11 Sistema Proposta readequada do item 0229 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:35:15 Sistema Proposta readequada do item 0104 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:35:24 F. Cristália Produto... Negociação Item 0231: Sr. pregoeiro, infelizmente não temos como reduzir ao valor estimado, já estamos
ofertando o nosso melhor preço.

16/10/2020 - 13:35:32 Sistema Proposta readequada do item 0231 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:35:34 Sistema Proposta readequada do item 0164 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:35:43 Sistema Proposta readequada do item 0167 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:35:53 Sistema Proposta readequada do item 0328 foram anexadas ao processo.
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16/10/2020 - 13:36:03 Sistema Proposta readequada do item 0177 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:36:04 F. Cristália Produto... Negociação Item 0331: Sr. pregoeiro, infelizmente não temos como reduzir ao valor estimado, já estamos
ofertando o nosso melhor preço.

16/10/2020 - 13:36:11 Sistema Proposta readequada do item 0331 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:36:19 Sistema Proposta readequada do item 0191 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:36:36 Sistema Proposta readequada do item 0233 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:36:45 Sistema Proposta readequada do item 0234 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:36:54 Sistema Proposta readequada do item 0372 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:37:05 Sistema Proposta readequada do item 0373 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:37:07 Sistema Proposta readequada do item 0253 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:37:16 Sistema Proposta readequada do item 0257 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:37:17 F. Cristália Produto... Negociação Item 0384: Sr. pregoeiro, infelizmente não temos como reduzir ao valor estimado, já estamos
ofertando o nosso melhor preço.

16/10/2020 - 13:37:24 Sistema Proposta readequada do item 0258 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:37:26 Sistema Proposta readequada do item 0384 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:37:37 Sistema Proposta readequada do item 0403 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:37:46 Sistema Proposta readequada do item 0283 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:37:53 F. Cristália Produto... Negociação Item 0425: Sr. pregoeiro, infelizmente não temos como reduzir ao valor estimado, já estamos
ofertando o nosso melhor preço.

16/10/2020 - 13:37:55 Sistema Proposta readequada do item 0286 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:37:59 Sistema Proposta readequada do item 0425 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:38:11 Sistema Proposta readequada do item 0305 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:38:12 Sistema Proposta readequada do item 0435 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:38:22 Sistema Proposta readequada do item 0436 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:38:29 Sistema Proposta readequada do item 0437 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:38:44 F. Cristália Produto... Negociação Item 0497: Sr. pregoeiro, infelizmente não temos como reduzir ao valor estimado, já estamos
ofertando o nosso melhor preço.

16/10/2020 - 13:38:49 Sistema Proposta readequada do item 0332 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:38:51 Sistema Proposta readequada do item 0497 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:38:59 F. Cristália Produto... Negociação Item 0498: Sr. pregoeiro, infelizmente não temos como reduzir ao valor estimado, já estamos
ofertando o nosso melhor preço.

16/10/2020 - 13:39:02 Sistema Proposta readequada do item 0390 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:39:06 Sistema Proposta readequada do item 0498 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:39:16 F. Cristália Produto... Negociação Item 0499: Sr. pregoeiro, infelizmente não temos como reduzir ao valor estimado, já estamos
ofertando o nosso melhor preço.

16/10/2020 - 13:39:21 Sistema Proposta readequada do item 0503 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:39:23 Sistema Proposta readequada do item 0499 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:39:32 Sistema Proposta readequada do item 0504 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:39:44 F. Cristália Produto... Negociação Item 0530: Sr. pregoeiro, infelizmente não temos como reduzir ao valor estimado, já estamos
ofertando o nosso melhor preço.

16/10/2020 - 13:39:52 Sistema Proposta readequada do item 0530 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:39:55 Sistema Proposta readequada do item 0529 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:40:01 Sistema Proposta readequada do item 0533 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:40:09 Sistema Proposta readequada do item 0571 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:40:12 F. Licimed Distribui...
Documentação Item 0381: Solicitamos desclassificação neste item, não será possível o fornecimento, após
disputa laboratório enviou quais itens entraríamos, como não recebemos o retorno antes e não tínhamos
mais tempo hábil para cadastrar cotamos mesmo assim.

16/10/2020 - 13:40:18 F. Cristália Produto... Negociação Item 0565: Sr. pregoeiro, infelizmente não temos como reduzir ao valor estimado, já estamos
ofertando o nosso melhor preço.

16/10/2020 - 13:40:25 Sistema Proposta readequada do item 0565 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:40:28 Sistema Proposta readequada do item 0575 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:40:33 Sistema Proposta readequada do item 0572 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:40:43 Sistema Proposta readequada do item 0577 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:40:49 Sistema Proposta readequada do item 0581 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:40:57 Sistema Proposta readequada do item 0584 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:41:01 Sistema Proposta readequada do item 0597 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:41:09 Sistema Proposta readequada do item 0598 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:41:18 Sistema Proposta readequada do item 0622 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:41:27 Sistema Proposta readequada do item 0624 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:41:39 Sistema Proposta readequada do item 0629 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 13:41:44 F. Cristália Produto... Negociação Item 0643: Sr. pregoeiro, infelizmente não temos como reduzir ao valor estimado, já estamos
ofertando o nosso melhor preço.

16/10/2020 - 13:41:52 Sistema Proposta readequada do item 0643 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:41:58 Sistema Proposta readequada do item 0644 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:42:07 Sistema Proposta readequada do item 0646 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:42:36 Sistema Proposta readequada do item 0664 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:43:22 Sistema Proposta readequada do item 0069 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:49:29 Sistema Proposta readequada do item 0540 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:49:59 F. STOCK MED PRODUTO... Negociação Item 0540: Boa tarde Sr. pregoeiro, já estamos no nosso mínimo
16/10/2020 - 13:50:42 Sistema Proposta readequada do item 0050 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:51:07 Sistema Proposta readequada do item 0064 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:51:25 Sistema Proposta readequada do item 0126 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:51:30 Sistema Proposta readequada do item 0082 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:51:44 Sistema Proposta readequada do item 0154 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:52:13 Sistema Proposta readequada do item 0292 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:52:39 Sistema Proposta readequada do item 0312 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:52:49 Sistema Proposta readequada do item 0152 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:52:54 Sistema Proposta readequada do item 0379 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:53:00 Sistema Proposta readequada do item 0625 foram anexadas ao processo.
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16/10/2020 - 13:53:04 Sistema Proposta readequada do item 0176 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:53:09 Sistema Proposta readequada do item 0468 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:53:17 Sistema Proposta readequada do item 0619 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:53:23 Sistema Proposta readequada do item 0183 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:53:29 Sistema Proposta readequada do item 0532 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:53:38 Sistema Proposta readequada do item 0184 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:53:38 Sistema Proposta readequada do item 0602 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:53:46 Sistema Proposta readequada do item 0651 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:53:50 Sistema Proposta readequada do item 0601 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:53:52 Sistema Proposta readequada do item 0188 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:53:59 Sistema Proposta readequada do item 0672 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:54:13 Sistema Proposta readequada do item 0203 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:54:24 Sistema Proposta readequada do item 0574 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:54:34 Sistema Proposta readequada do item 0214 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:54:34 Sistema Proposta readequada do item 0536 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:54:42 Sistema Proposta readequada do item 0535 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:54:52 Sistema Proposta readequada do item 0534 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:55:06 Sistema Proposta readequada do item 0302 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:55:12 Sistema Proposta readequada do item 0520 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:55:27 Sistema Proposta readequada do item 0358 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:55:32 Sistema Proposta readequada do item 0519 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:55:45 Sistema Proposta readequada do item 0364 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:55:50 Sistema Proposta readequada do item 0449 foram anexadas ao processo.
16/10/2020 - 13:56:27 Sistema Proposta readequada do item 0653 foram anexadas ao processo.

16/10/2020 - 14:34:26 Sistema O fornecedor AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 14:34:26 Sistema Motivo: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:34:26 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante S & R Distribuidora Ltda com valor unitário de R$ 0,9460 e
marca SUPREMA.

16/10/2020 - 14:34:47 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006.
16/10/2020 - 14:36:16 Pregoeiro Atenção licitante do item 06, o mesmo encontrasse em fase de negociação.

16/10/2020 - 14:37:13 Sistema O fornecedor RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0060 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 14:37:13 Sistema Motivo: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:37:13 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de
R$ 18,4999 e marca CLAVULIN.

16/10/2020 - 14:37:25 Sistema Foi aberta negociação para o item 0060.
16/10/2020 - 14:37:49 Pregoeiro Atenção licitante do item 60, o mesmo encontrasse em fase de negociação.

16/10/2020 - 14:43:07 Sistema O fornecedor Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitalares Ltda
foi inabilitado para o item 0065 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 14:43:07 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante Tca Farma Comércio Ltda. com valor unitário de R$ 55,0000 e
marca DOCLAXIN.

16/10/2020 - 14:43:08 Sistema Motivo: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.
16/10/2020 - 14:43:16 Sistema Foi aberta negociação para o item 0065.
16/10/2020 - 14:43:37 Pregoeiro Atenção licitante do item 65, o mesmo encontrasse em fase de negociação.
16/10/2020 - 14:44:11 Sistema O fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda foi inabilitado para o item 0074 pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 14:44:11 Sistema Motivo: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:44:11 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda com valor unitário de
R$ 3,7500 e marca ELIQUIS.

16/10/2020 - 14:44:21 Sistema Foi aberta negociação para o item 0074.
16/10/2020 - 14:44:49 Pregoeiro Atenção licitante do item 74, o mesmo encontrasse em fase de negociação.
16/10/2020 - 14:45:31 Sistema O fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME foi inabilitado para o item 0166 pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 14:45:31 Sistema Motivo: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:45:31 Sistema O item 0166 tem como novo arrematante Dimeva Distribuidora de Medicamentos Ltda com valor unitário
de R$ 8,0000 e marca EUROFARMA.

16/10/2020 - 14:45:48 Sistema Foi aberta negociação para o item 0166.
16/10/2020 - 14:46:42 Pregoeiro Atenção licitante do item 166, o mesmo encontrasse em fase de negociação.
16/10/2020 - 14:47:49 Sistema O fornecedor DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME foi inabilitado para o item 0215 pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 14:47:49 Sistema Motivo: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:47:49 Sistema O item 0215 tem como novo arrematante S & R Distribuidora Ltda com valor unitário de R$ 24,5000 e
marca GENÉRICO.

16/10/2020 - 14:48:02 Sistema Foi aberta negociação para o item 0215.
16/10/2020 - 14:48:28 Pregoeiro Atenção licitante do item 215, o mesmo encontrasse em fase de negociação.
16/10/2020 - 14:49:18 Sistema O fornecedor FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0250 pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 14:49:18 Sistema Motivo: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:49:18 Sistema O item 0250 tem como novo arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda com valor
unitário de R$ 8,0000 e marca DEXADOR.

16/10/2020 - 14:49:25 Sistema Foi aberta negociação para o item 0250.
16/10/2020 - 14:50:03 Pregoeiro Atenção licitante do item 250, o mesmo encontrasse em fase de negociação.
16/10/2020 - 14:50:31 Sistema O fornecedor A. G. Kienen & Cia. Ltda. foi inabilitado para o item 0264 pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 14:50:31 Sistema Motivo: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:50:31 Sistema O item 0264 tem como novo arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda com valor
unitário de R$ 0,0600 e marca BELFAREN.

16/10/2020 - 14:50:42 Sistema Foi aberta negociação para o item 0264.
16/10/2020 - 14:50:57 Pregoeiro Atenção licitante do item 264, o mesmo encontrasse em fase de negociação.

16/10/2020 - 14:51:30 Sistema O fornecedor Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitalares Ltda
foi inabilitado para o item 0381 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 14:51:30 Sistema Motivo: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.
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16/10/2020 - 14:51:30 Sistema O item 0381 tem como novo arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de
R$ 25,6410 e marca HEPAMAX-S.

16/10/2020 - 14:51:36 Sistema Foi aberta negociação para o item 0381.
16/10/2020 - 14:51:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0381.
16/10/2020 - 14:52:21 Pregoeiro Atenção licitante do item 381, o mesmo encontrasse em fase de negociação.
16/10/2020 - 14:52:55 Sistema O fornecedor Comércio de Medicamentos Yumifarma Ltda foi inabilitado para o item 0460 pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 14:52:55 Sistema Motivo: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:52:55 Sistema O item 0460 tem como novo arrematante S & R Distribuidora Ltda com valor unitário de R$ 0,7000 e
marca LUT VISION.

16/10/2020 - 14:53:18 Pregoeiro Atenção licitante do item 460, o mesmo encontrasse em fase de negociação.

16/10/2020 - 14:54:06 Sistema O fornecedor S & R Distribuidora Ltda foi inabilitado para o item 0477 pelo pregoeiro e, por não ter mais
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

16/10/2020 - 14:54:06 Sistema Motivo: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.
16/10/2020 - 14:54:57 Sistema O fornecedor Medicamentos de Az EIRELI foi inabilitado para o item 0548 pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 14:54:57 Sistema Motivo: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:54:57 Sistema O item 0548 tem como novo arrematante A. G. Kienen & Cia. Ltda. com valor unitário de R$ 0,2100 e
marca NOVA QUIMICA.

16/10/2020 - 14:55:13 Pregoeiro Atenção licitante do item 548, o mesmo encontrasse em fase de negociação.

16/10/2020 - 14:55:56 Sistema O fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME foi inabilitado para o
item 0583 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 14:55:56 Sistema Motivo: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:55:56 Sistema O item 0583 tem como novo arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de
R$ 9,1026 e marca SUN DAY 30 FPS.

16/10/2020 - 14:56:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0583.
16/10/2020 - 14:56:39 Pregoeiro Atenção licitante do item 583, o mesmo encontrasse em fase de negociação.
16/10/2020 - 14:57:32 Sistema O fornecedor FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0638 pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 14:57:32 Sistema Motivo: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:57:32 Sistema O item 0638 tem como novo arrematante Dimeva Distribuidora de Medicamentos Ltda com valor unitário
de R$ 1,0000 e marca MEDLEY.

16/10/2020 - 14:57:32 Sistema Para o item 0638, o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME tem direito a lance de desempate conforme a LC
123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 14:58:53 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0638 para o fornecedor ILG
COMERCIAL LTDA ME foi definida pelo pregoeiro para 16/10/2020 às 15:59, encerrando às 16:04:00.

16/10/2020 - 14:59:49 Sistema O fornecedor S & R Distribuidora Ltda foi inabilitado para o item 0666 pelo pregoeiro.
16/10/2020 - 14:59:49 Sistema Motivo: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:59:49 Sistema O item 0666 tem como novo arrematante Dimeva Distribuidora de Medicamentos Ltda com valor unitário
de R$ 2,8500 e marca GERMED.

16/10/2020 - 14:59:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0666.
16/10/2020 - 15:00:09 Pregoeiro Atenção licitante do item 666, o mesmo encontrasse em fase de negociação.
16/10/2020 - 15:18:00 Sistema O Item 0060 recebeu um lance negociado no valor de R$ 18,4950.

16/10/2020 - 15:19:48 F. Altermed Material... Negociação Item 0381: Para com este produto nosso valor proposto em certame já se encontra com
nossos descontos possíveis, sem condição de redução.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado no processo.
16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 0,9290 e marca COMPRIMIDO.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 0,9500 e marca COMPRIMIDO.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0071 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. com valor
unitário de R$ 0,0595 e marca BESILAPIN.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0072 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 0,0290 e
marca GEOLAB.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 0,5000 e
marca PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 0,2050 e marca CIMED.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0086 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com valor
unitário de R$ 1,5800 e marca cpr.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda com valor unitário de R$
18,8400 e marca BIMATOPROSTA.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0118 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 1,8000 e
marca HIPOLABOR.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0130 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 1,4500 e
marca GERMED.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0145 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0145 tem como novo arrematante TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 0,0690 e marca KALCIFOR - THN NUTRIÇÃO E SAÚDE.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0150 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0150 tem como novo arrematante S & R Distribuidora Ltda com valor unitário de R$ 0,0467 e
marca CALCIPREV.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0182 pelo pregoeiro.
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16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0182 tem como novo arrematante S & R Distribuidora Ltda com valor unitário de R$ 0,1500 e
marca GENÉRICO.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0240 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0240 tem como novo arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda com valor
unitário de R$ 0,0360 e marca COMPLEXO B.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0261 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0261 tem como novo arrematante Dimeva Distribuidora de Medicamentos Ltda com valor unitário
de R$ 2,9500 e marca CIMED.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0263 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0263 tem como novo arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de
R$ 0,0769 e marca POLTAX.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0281 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0281 tem como novo arrematante Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda. com valor
unitário de R$ 0,6400 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0290 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0290 tem como novo arrematante A. G. Kienen & Cia. Ltda. com valor unitário de R$ 0,1536 e
marca PHARLAB.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0296 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0296 tem como novo arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 0,0294 e
marca MEDQUIMICA.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0297 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0297 tem como novo arrematante AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 0,0500 e marca CIMED.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0337 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0337 tem como novo arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 1,7000 e
marca HYPOFARMA.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0338 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0338 tem como novo arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de
R$ 0,4615 e marca FLUCOVIL.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0349 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0349 tem como novo arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 0,5300 e
marca FARMACE.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0352 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0352 tem como novo arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 0,5020 e
marca PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0356 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0356 tem como novo arrematante S & R Distribuidora Ltda com valor unitário de R$ 0,2300 e
marca FITOBILONA.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0370 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0370 tem como novo arrematante FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 0,1331 e marca COMPRIMIDO.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0385 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0385 tem como novo arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 0,0200 e
marca MEDQUIMICA.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0414 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0414 tem como novo arrematante S & R Distribuidora Ltda com valor unitário de R$ 0,1200 e
marca GENÉRICO.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0415 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0415 tem como novo arrematante Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda com valor
unitário de R$ 0,2200 e marca ZYDUS.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0439 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0439 tem como novo arrematante Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda com valor unitário de
R$ 0,0800 e marca LEVOID.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0443 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0443 tem como novo arrematante Dimeva Distribuidora de Medicamentos Ltda com valor unitário
de R$ 0,2140 e marca MERCK.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0445 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0445 tem como novo arrematante Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda com valor unitário de
R$ 0,1600 e marca LEVOID.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0472 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0472 tem como novo arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda com valor unitário de R$ 0,0699 e
marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0492 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0492 tem como novo arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 1,7200 e
marca HIPOLABOR.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0495 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0495 tem como novo arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 0,7100 e
marca PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0507 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0507 tem como novo arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda com valor
unitário de R$ 1,3600 e marca NIMELIT.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0518 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0518 tem como novo arrematante Pharma Log Produtos Farmaceuticos Ltda com valor unitário de
R$ 0,6900 e marca PAMELOR.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0522 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0522 tem como novo arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de
R$ 0,5014 e marca PRATI (GENERICO).

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0524 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0524 tem como novo arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda com valor unitário de R$ 0,3700 e
marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0555 pelo pregoeiro.



27/10/2020 Portal de Compras Públicas | Ata

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AtaTotalParte6_126559 (1).html 97/175

Data Apelido Frase

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0555 tem como novo arrematante AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 2,3450 e marca nativita.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0559 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0559 tem como novo arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME com valor unitário de R$ 0,5399 e
marca MESTINON.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0578 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0578 tem como novo arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 0,4600 e
marca PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda foi inabilitado para o item 0642 pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:27 Sistema O item 0642 tem como novo arrematante Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. com valor
unitário de R$ 0,9778 e marca generico.

16/10/2020 - 15:20:30 Sistema Motivo: 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 - 15:20:30 Sistema Motivo: 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 - 15:20:30 Sistema Motivo: 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 - 15:20:30 Sistema Motivo: 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 - 15:20:30 Sistema Motivo: 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 - 15:20:30 Sistema Motivo: 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 - 15:20:30 Sistema Motivo: 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 - 15:20:30 Sistema Motivo: 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 - 15:20:30 Sistema Motivo: 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 - 15:20:30 Sistema Motivo: 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 - 15:20:30 Sistema Motivo: 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 - 15:20:31 Sistema Motivo: 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 - 15:20:31 Sistema Motivo: 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 - 15:20:31 Sistema Motivo: 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 - 15:20:31 Sistema Motivo: 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 - 15:20:31 Sistema Motivo: 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 - 15:20:31 Sistema Motivo: 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 - 15:20:31 Sistema Motivo: 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 - 15:20:31 Sistema Motivo: 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 - 15:20:31 Sistema Motivo: 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 - 15:20:31 Sistema Motivo: 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 - 15:20:31 Sistema Motivo: 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 - 15:20:31 Sistema Motivo: 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 - 15:20:31 Sistema Motivo: 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 - 15:20:31 Sistema Motivo: 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 - 15:20:31 Sistema Motivo: 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 - 15:20:31 Sistema Motivo: 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 - 15:20:31 Sistema Motivo: 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 - 15:20:31 Sistema Motivo: 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 - 15:20:32 Sistema Para o item 0414, o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME tem direito a lance de desempate conforme a LC
123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:32 Sistema Motivo: 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 - 15:20:32 Sistema Para o item 0415, o fornecedor Medicamentos de Az EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a
LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:20:32 Sistema Motivo: 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 - 15:20:32 Sistema Motivo: 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 - 15:20:32 Sistema Motivo: 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.
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16/10/2020 - 15:20:32 Sistema Motivo: 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 - 15:20:32 Sistema Motivo: 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 - 15:20:32 Sistema Motivo: 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 - 15:20:32 Sistema Motivo: 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 - 15:20:32 Sistema Motivo: 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 - 15:20:32 Sistema Motivo: 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 - 15:20:32 Sistema Motivo: 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 - 15:20:33 Sistema Motivo: 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 - 15:20:33 Sistema Motivo: 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 - 15:20:33 Sistema Motivo: 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 - 15:20:33 Sistema Motivo: 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 - 15:20:58 F. Altermed Material... Negociação Item 0583: Para com este produto nosso valor proposto em certame já se encontra com
nossos descontos possíveis, sem condição de redução.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado no processo.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema Motivo: 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 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0008 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME com valor unitário de R$ 5,9300 e
marca EMS.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0019 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 0,0375 e
marca HIPOLABOR.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0022 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de
R$ 0,2130 e marca EPILENIL.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0023 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME com valor unitário de R$ 0,9340 e
marca DEPAKENE.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0024 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda com valor unitário de R$
0,5000 e marca EPILENIL 500MG.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0071 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 0,0759 e
marca GEOLAB.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0076 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda com valor unitário de R$ 0,0733 e
marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0088 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda com valor
unitário de R$ 6,5500 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0104 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME com valor unitário de R$ 0,2790 e
marca ACHE.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0164 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0164 tem como novo arrematante Antibióticos do Brasil Ltda com valor unitário de R$ 9,4900 e
marca Ceftriaxona Diss Hemieptaidratada(G).

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0167 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0167 tem como novo arrematante TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
- ME com valor unitário de R$ 12,7800 e marca NOVAFARMA.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0177 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0177 tem como novo arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. com valor
unitário de R$ 3,4900 e marca CRISTALIA/CETOPROFENO.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0191 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0191 tem como novo arrematante FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 2,4500 e marca COMPRIMIDO.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0233 pelo
pregoeiro.
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16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0233 tem como novo arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. com valor
unitário de R$ 10,5000 e marca CRISTALIA/KOLLAGENASE.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0234 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0234 tem como novo arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. com valor
unitário de R$ 8,6000 e marca CRISTALIA/KOLLAGENASE.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0253 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0253 tem como novo arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda com valor
unitário de R$ 0,0600 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0257 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0257 tem como novo arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. com valor
unitário de R$ 0,0550 e marca CRISTALIA/COMPAZ.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0258 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0258 tem como novo arrematante BASCEL SOLUCOES LTDA com valor unitário de R$ 0,0682 e
marca CPR.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0283 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0283 tem como novo arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME com valor unitário de R$ 1,1100 e
marca ABBOTT.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0286 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0286 tem como novo arrematante Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. com valor
unitário de R$ 0,5900 e marca CRISTALIA/LABREA.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0305 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0305 tem como novo arrematante Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos
Medicos e Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 8,9700 e marca ESC.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0332 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0332 tem como novo arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 0,6690 e
marca EMS.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0390 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0390 tem como novo arrematante S & R Distribuidora Ltda com valor unitário de R$ 1,9500 e
marca GENÉRICO.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0503 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0503 tem como novo arrematante Prati Donaduzzi & Cia Ltda com valor unitário de R$ 1,6900 e
marca GENERICO - PRATI DONADUZZI.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0504 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0504 tem como novo arrematante Medicamentos de Az EIRELI com valor unitário de R$ 0,0600 e
marca GEOLAB.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0529 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0529 tem como novo arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 0,0720 e
marca GEOLAB.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0571 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0571 tem como novo arrematante Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda com valor
unitário de R$ 0,1900 e marca CORTICORTEN.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0575 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0575 tem como novo arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME com valor unitário de R$ 1,1340 e
marca PRIMID.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0581 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0581 tem como novo arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 0,0299 e
marca SANVAL.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0584 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0584 tem como novo arrematante Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda. com valor
unitário de R$ 0,4700 e marca GENERICO.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0622 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0622 tem como novo arrematante BASCEL SOLUCOES LTDA com valor unitário de R$ 3,8400 e
marca FRS.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0624 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0624 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0629 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0629 tem como novo arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de
R$ 3,8333 e marca NATIVITA (GENERICO).

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0642 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0642 tem como novo arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 1,0480 e
marca GEOLAB.
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16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0644 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0644 tem como novo arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME com valor unitário de R$ 0,7890 e
marca TEOLONG.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0646 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0646 tem como novo arrematante S & R Distribuidora Ltda com valor unitário de R$ 0,2040 e
marca TAPAZOL.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. foi inabilitado para o item 0664 pelo
pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:03 Sistema O item 0664 tem como novo arrematante FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 0,8875 e marca COMPRIMIDO.

16/10/2020 - 15:22:04 Sistema Motivo: 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 - 15:22:04 Sistema Motivo: 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 - 15:22:04 Sistema Motivo: 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 - 15:22:04 Sistema Motivo: 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 - 15:22:04 Sistema Motivo: 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 - 15:22:04 Sistema Motivo: 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 - 15:22:04 Sistema Para o item 0071, o fornecedor RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA tem direito a lance de
desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:04 Sistema Motivo: 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 - 15:22:04 Sistema Motivo: 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 - 15:22:04 Sistema Motivo: 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 - 15:22:04 Sistema Motivo: 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 - 15:22:04 Sistema Motivo: 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 - 15:22:04 Sistema Motivo: 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 - 15:22:05 Sistema Motivo: 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 - 15:22:05 Sistema Motivo: 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 - 15:22:05 Sistema Motivo: 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 - 15:22:05 Sistema Motivo: 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 - 15:22:05 Sistema Para o item 0253, o fornecedor Medicamentos de Az EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a
LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:05 Sistema Motivo: 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 - 15:22:05 Sistema Motivo: 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 - 15:22:05 Sistema Motivo: 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 - 15:22:05 Sistema Motivo: 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 - 15:22:05 Sistema Motivo: 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 - 15:22:05 Sistema Motivo: 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 - 15:22:05 Sistema Motivo: 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 - 15:22:05 Sistema Para o item 0390, o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME tem direito a lance de desempate conforme a LC
123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:05 Sistema Motivo: 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 - 15:22:06 Sistema Motivo: 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 - 15:22:06 Sistema Motivo: 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 - 15:22:06 Sistema Motivo: 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 - 15:22:06 Sistema Motivo: 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 - 15:22:06 Sistema Motivo: 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 - 15:22:06 Sistema Para o item 0581, o fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA tem direito a lance de
desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

16/10/2020 - 15:22:06 Sistema Motivo: 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 - 15:22:06 Sistema Motivo: 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.
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16/10/2020 - 15:22:06 Sistema Motivo: 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 - 15:22:06 Sistema Motivo: 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 - 15:22:06 Sistema Motivo: 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 - 15:22:06 Sistema Motivo: 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 - 15:22:06 Sistema Motivo: 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 - 15:22:06 Sistema Motivo: 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 - 15:24:10 Sistema Foi aberta negociação para o item 0008.
16/10/2020 - 15:24:22 Sistema Foi aberta negociação para o item 0011.
16/10/2020 - 15:24:31 Sistema Foi aberta negociação para o item 0019.
16/10/2020 - 15:24:42 Sistema Foi aberta negociação para o item 0021.
16/10/2020 - 15:24:48 Sistema Foi aberta negociação para o item 0022.
16/10/2020 - 15:24:54 Sistema Foi aberta negociação para o item 0023.
16/10/2020 - 15:25:02 Sistema Foi aberta negociação para o item 0024.

16/10/2020 - 15:25:30 Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0071 para o fornecedor RG2S
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 16/10/2020 às 16:25,
encerrando às 16:30:00.

16/10/2020 - 15:26:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0072.
16/10/2020 - 15:26:11 Sistema Foi aberta negociação para o item 0075.
16/10/2020 - 15:26:22 Sistema Foi aberta negociação para o item 0076.
16/10/2020 - 15:26:59 Sistema Foi aberta negociação para o item 0083.
16/10/2020 - 15:27:09 Sistema Foi aberta negociação para o item 0086.
16/10/2020 - 15:27:16 Sistema Foi aberta negociação para o item 0088.
16/10/2020 - 15:27:28 Sistema Foi aberta negociação para o item 0104.
16/10/2020 - 15:27:48 Sistema Foi aberta negociação para o item 0110.
16/10/2020 - 15:27:58 Sistema Foi aberta negociação para o item 0118.
16/10/2020 - 15:28:07 Sistema Foi aberta negociação para o item 0130.
16/10/2020 - 15:28:21 Sistema Foi aberta negociação para o item 0145.
16/10/2020 - 15:28:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0150.
16/10/2020 - 15:28:46 Sistema Foi aberta negociação para o item 0164.
16/10/2020 - 15:29:00 Sistema Foi aberta negociação para o item 0167.
16/10/2020 - 15:29:13 Sistema Foi aberta negociação para o item 0177.
16/10/2020 - 15:29:23 Sistema Foi aberta negociação para o item 0182.
16/10/2020 - 15:29:35 Sistema Foi aberta negociação para o item 0191.
16/10/2020 - 15:29:58 Sistema Foi aberta negociação para o item 0233.
16/10/2020 - 15:30:06 Sistema Foi aberta negociação para o item 0234.
16/10/2020 - 15:30:17 Sistema Foi aberta negociação para o item 0240.

16/10/2020 - 15:30:47 Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0253 para o fornecedor
Medicamentos de Az EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 16/10/2020 às 16:30, encerrando às
16:35:00.

16/10/2020 - 15:31:19 Sistema Foi aberta negociação para o item 0257.
16/10/2020 - 15:31:28 Sistema Foi aberta negociação para o item 0258.
16/10/2020 - 15:31:39 Sistema Foi aberta negociação para o item 0261.
16/10/2020 - 15:31:47 Sistema Foi aberta negociação para o item 0263.
16/10/2020 - 15:32:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0281.
16/10/2020 - 15:32:14 Sistema Foi aberta negociação para o item 0283.
16/10/2020 - 15:32:25 Sistema Foi aberta negociação para o item 0286.
16/10/2020 - 15:32:33 Sistema Foi aberta negociação para o item 0290.
16/10/2020 - 15:32:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0296.
16/10/2020 - 15:32:54 Sistema Foi aberta negociação para o item 0297.
16/10/2020 - 15:33:04 Sistema Foi aberta negociação para o item 0305.
16/10/2020 - 15:33:16 Sistema Foi aberta negociação para o item 0332.
16/10/2020 - 15:33:26 Sistema Foi aberta negociação para o item 0337.
16/10/2020 - 15:33:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0338.
16/10/2020 - 15:33:46 Sistema Foi aberta negociação para o item 0349.
16/10/2020 - 15:33:58 Sistema Foi aberta negociação para o item 0352.
16/10/2020 - 15:34:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0356.
16/10/2020 - 15:34:18 Sistema Foi aberta negociação para o item 0370.
16/10/2020 - 15:36:04 F. Tca Farma Comércio Ltda. Negociação Item 0065: não consigo reduzir o item.
16/10/2020 - 15:36:08 Sistema O Item 0305 recebeu um lance negociado no valor de R$ 8,9600.
16/10/2020 - 15:36:40 Sistema Foi aberta negociação para o item 0385.

16/10/2020 - 15:37:07 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0390 para o fornecedor ILG
COMERCIAL LTDA ME foi definida pelo pregoeiro para 16/10/2020 às 16:37, encerrando às 16:42:00.

16/10/2020 - 15:38:14 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0414 para o fornecedor ILG
COMERCIAL LTDA ME foi definida pelo pregoeiro para 16/10/2020 às 16:38, encerrando às 16:43:00.

16/10/2020 - 15:38:49 Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0415 para o fornecedor
Medicamentos de Az EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 16/10/2020 às 16:39, encerrando às
16:44:00.

16/10/2020 - 15:39:15 Sistema Foi aberta negociação para o item 0439.
16/10/2020 - 15:39:25 Sistema Foi aberta negociação para o item 0443.
16/10/2020 - 15:39:36 Sistema Foi aberta negociação para o item 0445.
16/10/2020 - 15:39:40 Sistema O Item 0083 recebeu um lance negociado no valor de R$ 0,1990.
16/10/2020 - 15:39:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0472.
16/10/2020 - 15:40:07 Sistema Foi aberta negociação para o item 0492.
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16/10/2020 - 15:40:15 Sistema Foi aberta negociação para o item 0495.
16/10/2020 - 15:40:27 Sistema Foi aberta negociação para o item 0503.
16/10/2020 - 15:40:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0504.
16/10/2020 - 15:40:45 Sistema Foi aberta negociação para o item 0507.
16/10/2020 - 15:40:56 Sistema Foi aberta negociação para o item 0518.
16/10/2020 - 15:41:07 Sistema Foi aberta negociação para o item 0522.
16/10/2020 - 15:41:16 Sistema Foi aberta negociação para o item 0524.
16/10/2020 - 15:41:28 Sistema Foi aberta negociação para o item 0529.
16/10/2020 - 15:41:43 Sistema Foi aberta negociação para o item 0555.
16/10/2020 - 15:41:54 Sistema Foi aberta negociação para o item 0559.
16/10/2020 - 15:42:06 Sistema Foi aberta negociação para o item 0571.
16/10/2020 - 15:42:22 Sistema Foi aberta negociação para o item 0575.
16/10/2020 - 15:42:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0578.

16/10/2020 - 15:42:54 F. Cristália Produto... Negociação Item 0177: Sr. pregoeiro, infelizmente não temos como reduzir ao valor estimado, já estamos
ofertando o nosso melhor preço.

16/10/2020 - 15:43:07 Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0581 para o fornecedor ABC
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 16/10/2020 às 16:43,
encerrando às 16:48:00.

16/10/2020 - 15:43:34 F. Cristália Produto... Negociação Item 0233: Sra. pregoeira, já estamos ofertando o nosso melhor preço para o item em
questão.

16/10/2020 - 15:43:48 Sistema Foi aberta negociação para o item 0584.
16/10/2020 - 15:44:07 Sistema Foi aberta negociação para o item 0622.

16/10/2020 - 15:44:07 F. Cristália Produto... Negociação Item 0234: Sr. pregoeiro, infelizmente não temos como reduzir ao valor estimado, já estamos
ofertando o nosso melhor preço.

16/10/2020 - 15:44:22 F. Cristália Produto... Negociação Item 0257: Sr. pregoeiro, já estamos ofertando o nosso melhor preço para o item em questão.
16/10/2020 - 15:44:27 Sistema Desempate realizado para o item 0624 tem como vencedor o fornecedor 21.515.353/0001-02
16/10/2020 - 15:44:27 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 21.515.353/0001-02, 94.516.671/0001-53
16/10/2020 - 15:44:48 Sistema Foi aberta negociação para o item 0624.
16/10/2020 - 15:44:56 Sistema Foi aberta negociação para o item 0629.
16/10/2020 - 15:45:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0642.
16/10/2020 - 15:45:18 Sistema Foi aberta negociação para o item 0644.

16/10/2020 - 15:45:27 F. Cristália Produto... Negociação Item 0286: Sr. pregoeiro, infelizmente não temos como reduzir ao valor estimado, já estamos
ofertando o nosso melhor preço.

16/10/2020 - 15:45:28 Sistema Foi aberta negociação para o item 0646.
16/10/2020 - 15:45:39 Sistema Foi aberta negociação para o item 0664.

16/10/2020 - 15:46:02 F. Altermed Material... Negociação Item 0022: Para com este produto nosso valor proposto em certame já se encontra com
nossos descontos possíveis, sem condição de redução.

16/10/2020 - 15:46:52 Pregoeiro Senhores Licitantes, encontrasse aberto pra negociação diversos itens, verifiquem a possibilidade de
melhorar suas propostas.

16/10/2020 - 15:47:45 F. Altermed Material... Negociação Item 0263: Para este produto nosso valor ofertado se encontra dentro de Vosso estimado, não
temos melhor oferta a propor.

16/10/2020 - 15:48:46 F. Altermed Material... Negociação Item 0338: Para com este produto nosso valor proposto em certame já se encontra com
nossos descontos possíveis, sem condição de redução.

16/10/2020 - 15:49:12 Pregoeiro
Em função de haver itens abertos para desempate, as novas propostas e documentos complementares
serão solicitados por diligência aqui no sistema no próximo dia 19/10, em função de ainda estarmos
analisando algumas situações com referencia a documentação.

16/10/2020 - 15:49:37 F. Altermed Material... Negociação Item 0522: Para com este produto nosso valor proposto em certame já se encontra com
nossos descontos possíveis, sem condição de redução.

16/10/2020 - 15:51:09 F. Tca Farma Comércio Ltda. Negociação Item 0065: será aceito o nosso valor ?

16/10/2020 - 15:52:39 F. Altermed Material... Negociação Item 0629: Para este produto nosso valor ofertado se encontra dentro de Vosso estimado, não
temos melhor oferta a propor.

16/10/2020 - 15:54:51 Pregoeiro TCA FARMA, O ITEM 65 ENCONTRASSE ABERTO PARA NEGOCIAÇÃO, AGUARDAMOS SUA MELHOR PROPOSTA.
16/10/2020 - 15:55:24 F. Tca Farma Comércio Ltda. Negociação Item 0065: já estou com a minha melhor proposta, será aceita ?
16/10/2020 - 15:55:59 F. Comercial Cirúrgi... Negociação Item 0024: ja ofertamos nosso melhor preço para o item 24
16/10/2020 - 15:56:40 F. Comercial Cirúrgi... Negociação Item 0110: ja ofertamos nosso melhor preço para o item 110
16/10/2020 - 16:00:02 Pregoeiro TCA FARMA, o item 065 será ainda analisado, na próxima segunda-feira informaremos.
16/10/2020 - 16:04:01 Sistema O item 0638 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
16/10/2020 - 16:04:01 Sistema O item 0638 foi encerrado.
16/10/2020 - 16:30:03 Sistema O item 0071 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
16/10/2020 - 16:30:03 Sistema O item 0071 foi encerrado.
16/10/2020 - 16:35:01 Sistema O item 0253 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
16/10/2020 - 16:35:01 Sistema O item 0253 foi encerrado.
16/10/2020 - 16:42:03 Sistema O item 0390 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
16/10/2020 - 16:42:03 Sistema O item 0390 foi encerrado.

16/10/2020 - 16:42:54 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0011.

16/10/2020 - 16:43:01 Sistema O item 0414 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
16/10/2020 - 16:43:01 Sistema O item 0414 foi encerrado.

16/10/2020 - 16:43:04 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0021.

16/10/2020 - 16:43:14 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0071.

16/10/2020 - 16:43:20 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0072.

16/10/2020 - 16:43:25 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0075.

16/10/2020 - 16:43:33 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0083.

16/10/2020 - 16:43:41 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0086.
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16/10/2020 - 16:43:50 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0110.

16/10/2020 - 16:44:01 Sistema O item 0415 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
16/10/2020 - 16:44:01 Sistema O item 0415 foi encerrado.

16/10/2020 - 16:44:02 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0118.

16/10/2020 - 16:44:23 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0130.

16/10/2020 - 16:44:42 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0145.

16/10/2020 - 16:44:50 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0150.

16/10/2020 - 16:44:57 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0150.

16/10/2020 - 16:48:02 Sistema O item 0581 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
16/10/2020 - 16:48:02 Sistema O item 0581 foi encerrado.

16/10/2020 - 16:49:13 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0182.

16/10/2020 - 16:49:27 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0240.

16/10/2020 - 16:49:38 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0261.

16/10/2020 - 16:49:47 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0263.

16/10/2020 - 16:49:56 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0281.

16/10/2020 - 16:50:05 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0290.

16/10/2020 - 16:50:43 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0296.

16/10/2020 - 16:50:49 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0297.

16/10/2020 - 16:50:59 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0337.

16/10/2020 - 16:51:12 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0338.

16/10/2020 - 16:51:20 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0349.

16/10/2020 - 16:51:29 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0352.

16/10/2020 - 16:51:38 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0356.

16/10/2020 - 16:51:47 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0370.

16/10/2020 - 16:52:00 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0385.

16/10/2020 - 16:52:08 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0414.

16/10/2020 - 16:52:16 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0415.

16/10/2020 - 16:52:33 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0439.

16/10/2020 - 16:52:43 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0443.

16/10/2020 - 16:52:50 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0445.

16/10/2020 - 16:53:02 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0472.

16/10/2020 - 16:53:11 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0492.

16/10/2020 - 16:53:42 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0507.

16/10/2020 - 16:53:52 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0518.

16/10/2020 - 16:53:59 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0522.

16/10/2020 - 16:54:06 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0524.

16/10/2020 - 16:54:16 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0555.

16/10/2020 - 16:54:24 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0559.

16/10/2020 - 16:54:44 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0578.

16/10/2020 - 16:54:54 Sistema O fornecedor Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0642.

16/10/2020 - 17:06:14 Pregoeiro ATENÇÃO: As novas propostas e documentos complementares serão solicitados por diligência aqui no
sistema dia 19/10.

16/10/2020 - 18:03:13 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0002.

16/10/2020 - 18:03:30 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0003.
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16/10/2020 - 18:03:35 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0004.

16/10/2020 - 18:03:40 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0007.

16/10/2020 - 18:03:53 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0007.

16/10/2020 - 18:03:59 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0008.

16/10/2020 - 18:04:05 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0010.

16/10/2020 - 18:04:17 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0012.

16/10/2020 - 18:04:24 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0019.

16/10/2020 - 18:04:35 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0022.

16/10/2020 - 18:04:43 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0023.

16/10/2020 - 18:04:56 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0024.

16/10/2020 - 18:05:01 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0026.

16/10/2020 - 18:05:17 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0031.

16/10/2020 - 18:05:38 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0034.

16/10/2020 - 18:05:45 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0035.

16/10/2020 - 18:05:58 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0037.

16/10/2020 - 18:06:14 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0039.

16/10/2020 - 18:06:29 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0040.

16/10/2020 - 18:06:36 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0044.

16/10/2020 - 18:07:00 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0045.

16/10/2020 - 18:07:08 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0054.

16/10/2020 - 18:07:22 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0061.

16/10/2020 - 18:07:28 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0062.

16/10/2020 - 18:07:41 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0063.

16/10/2020 - 18:07:46 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0064.

16/10/2020 - 18:07:53 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0066.

16/10/2020 - 18:07:57 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0066.

16/10/2020 - 18:07:57 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0066.

16/10/2020 - 18:08:28 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0067.

16/10/2020 - 18:08:34 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0068.

16/10/2020 - 18:08:48 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0071.

16/10/2020 - 18:08:53 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0072.

16/10/2020 - 18:09:10 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0075.

16/10/2020 - 18:09:16 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0076.

16/10/2020 - 18:09:22 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0077.

16/10/2020 - 18:09:27 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0081.

16/10/2020 - 18:09:40 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0081.

16/10/2020 - 18:09:45 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0082.

16/10/2020 - 18:09:50 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0083.

16/10/2020 - 18:09:56 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0088.

16/10/2020 - 18:10:10 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0102.

16/10/2020 - 18:10:16 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0103.
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16/10/2020 - 18:10:21 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0104.

16/10/2020 - 18:10:50 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0107.

16/10/2020 - 18:10:55 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0111.

16/10/2020 - 18:11:00 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0116.

16/10/2020 - 18:11:09 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0116.

16/10/2020 - 18:11:18 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0121.

16/10/2020 - 18:12:17 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0124.

16/10/2020 - 18:12:22 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0128.

16/10/2020 - 18:13:19 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0134.

16/10/2020 - 18:13:25 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0141.

16/10/2020 - 18:13:31 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0142.

16/10/2020 - 18:13:43 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0148.

16/10/2020 - 18:13:48 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0150.

16/10/2020 - 18:13:59 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0164.

16/10/2020 - 18:14:05 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0166.

16/10/2020 - 18:14:10 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0167.

16/10/2020 - 18:14:16 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0169.

16/10/2020 - 18:14:28 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0171.

16/10/2020 - 18:14:34 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0172.

16/10/2020 - 18:14:40 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0172.

16/10/2020 - 18:14:45 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0174.

16/10/2020 - 18:14:52 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0176.

16/10/2020 - 18:15:10 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0177.

16/10/2020 - 18:15:15 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0178.

16/10/2020 - 18:15:20 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0180.

16/10/2020 - 18:15:30 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0185.

16/10/2020 - 18:15:36 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0186.

16/10/2020 - 18:15:42 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0188.

16/10/2020 - 18:15:57 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0189.

16/10/2020 - 18:16:06 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0190.

16/10/2020 - 18:16:12 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0191.

16/10/2020 - 18:16:22 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0194.

16/10/2020 - 18:17:06 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0195.

16/10/2020 - 18:17:12 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0196.

16/10/2020 - 18:17:17 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0197.

16/10/2020 - 18:17:22 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0199.

16/10/2020 - 18:17:30 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0203.

16/10/2020 - 18:17:38 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0218.

16/10/2020 - 18:17:47 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0218.

16/10/2020 - 18:18:02 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0220.

16/10/2020 - 18:18:12 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0221.
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16/10/2020 - 18:18:20 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0232.

16/10/2020 - 18:18:25 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0233.

16/10/2020 - 18:18:42 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0234.

16/10/2020 - 18:18:47 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0235.

16/10/2020 - 18:18:52 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0236.

16/10/2020 - 18:18:58 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0237.

16/10/2020 - 18:19:39 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0238.

16/10/2020 - 18:19:45 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0244.

16/10/2020 - 18:19:50 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0248.

16/10/2020 - 18:19:56 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0253.

16/10/2020 - 18:20:00 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0254.

16/10/2020 - 18:20:06 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0257.

16/10/2020 - 18:20:22 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0258.

16/10/2020 - 18:20:27 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0264.

16/10/2020 - 18:20:31 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0266.

16/10/2020 - 18:20:36 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0267.

16/10/2020 - 18:20:45 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0275.

16/10/2020 - 18:20:49 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0276.

16/10/2020 - 18:20:59 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0276.

16/10/2020 - 18:21:05 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0278.

16/10/2020 - 18:21:14 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0279.

16/10/2020 - 18:21:19 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0281.

16/10/2020 - 18:21:25 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0282.

16/10/2020 - 18:21:49 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0283.

16/10/2020 - 18:21:54 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0284.

16/10/2020 - 18:21:58 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0285.

16/10/2020 - 18:22:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0286.

16/10/2020 - 18:22:08 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0288.

16/10/2020 - 18:22:18 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0289.

16/10/2020 - 18:22:27 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0291.

16/10/2020 - 18:22:34 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0302.

16/10/2020 - 18:22:40 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0304.

16/10/2020 - 18:22:55 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0305.

16/10/2020 - 18:23:05 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0310.

16/10/2020 - 18:23:10 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0312.

16/10/2020 - 18:23:14 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0316.

16/10/2020 - 18:23:25 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0326.

16/10/2020 - 18:23:31 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0332.

16/10/2020 - 18:23:47 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0347.

16/10/2020 - 18:23:51 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0350.

16/10/2020 - 18:24:06 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0351.
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16/10/2020 - 18:24:11 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0355.

16/10/2020 - 18:24:15 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0356.

16/10/2020 - 18:24:25 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0357.

16/10/2020 - 18:24:30 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0365.

16/10/2020 - 18:24:34 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0369.

16/10/2020 - 18:24:39 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0370.

16/10/2020 - 18:25:00 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0373.

16/10/2020 - 18:25:08 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0374.

16/10/2020 - 18:25:21 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0376.

16/10/2020 - 18:25:27 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0379.

16/10/2020 - 18:25:32 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0390.

16/10/2020 - 18:25:37 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0397.

16/10/2020 - 18:25:45 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0399.

16/10/2020 - 18:25:49 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0400.

16/10/2020 - 18:25:53 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0402.

16/10/2020 - 18:25:58 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0403.

16/10/2020 - 18:26:02 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0406.

16/10/2020 - 18:26:07 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0412.

16/10/2020 - 18:26:16 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0417.

16/10/2020 - 18:26:20 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0421.

16/10/2020 - 18:26:27 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0422.

16/10/2020 - 18:26:33 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0427.

16/10/2020 - 18:26:40 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0432.

16/10/2020 - 18:26:45 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0434.

16/10/2020 - 18:26:50 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0435.

16/10/2020 - 18:26:54 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0436.

16/10/2020 - 18:26:58 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0437.

16/10/2020 - 18:27:05 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0436.

16/10/2020 - 18:27:10 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0437.

16/10/2020 - 18:27:15 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0439.

16/10/2020 - 18:27:22 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0440.

16/10/2020 - 18:27:31 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0441.

16/10/2020 - 18:27:36 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0442.

16/10/2020 - 18:27:42 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0443.

16/10/2020 - 18:27:51 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0444.

16/10/2020 - 18:27:55 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0445.

16/10/2020 - 18:27:59 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0446.

16/10/2020 - 18:28:03 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0454.

16/10/2020 - 18:28:14 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0455.

16/10/2020 - 18:28:20 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0455.

16/10/2020 - 18:28:25 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0468.
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16/10/2020 - 18:28:32 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0468.

16/10/2020 - 18:28:42 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0478.

16/10/2020 - 18:28:49 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0490.

16/10/2020 - 18:28:54 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0492.

16/10/2020 - 18:29:01 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0493.

16/10/2020 - 18:29:06 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0502.

16/10/2020 - 18:29:10 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0503.

16/10/2020 - 18:29:14 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0504.

16/10/2020 - 18:29:21 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0506.

16/10/2020 - 18:29:26 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0507.

16/10/2020 - 18:29:31 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0508.

16/10/2020 - 18:29:36 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0509.

16/10/2020 - 18:29:44 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0509.

16/10/2020 - 18:29:49 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0510.

16/10/2020 - 18:29:54 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0510.

16/10/2020 - 18:30:00 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0511.

16/10/2020 - 18:30:10 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0523.

16/10/2020 - 18:30:14 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0524.

16/10/2020 - 18:30:18 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0529.

16/10/2020 - 18:30:22 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0530.

16/10/2020 - 18:30:26 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0534.

16/10/2020 - 18:30:34 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0534.

16/10/2020 - 18:30:38 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0538.

16/10/2020 - 18:30:51 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0541.

16/10/2020 - 18:30:56 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0542.

16/10/2020 - 18:31:01 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0543.

16/10/2020 - 18:31:06 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0554.

16/10/2020 - 18:31:13 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0555.

16/10/2020 - 18:31:18 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0562.

16/10/2020 - 18:31:22 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0568.

16/10/2020 - 18:31:26 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0570.

16/10/2020 - 18:31:34 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0571.

16/10/2020 - 18:31:40 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0573.

16/10/2020 - 18:31:44 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0574.

16/10/2020 - 18:31:51 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0575.

16/10/2020 - 18:31:56 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0577.

16/10/2020 - 18:32:01 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0578.

16/10/2020 - 18:32:09 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0581.

16/10/2020 - 18:32:14 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0584.

16/10/2020 - 18:32:19 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0585.

16/10/2020 - 18:32:24 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0610.
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16/10/2020 - 18:32:42 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0599.

16/10/2020 - 18:32:55 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0611.

16/10/2020 - 18:33:00 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0612.

16/10/2020 - 18:33:05 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0614.

16/10/2020 - 18:33:09 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0615.

16/10/2020 - 18:33:14 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0619.

16/10/2020 - 18:33:39 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0622.

16/10/2020 - 18:33:44 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0624.

16/10/2020 - 18:33:49 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0625.

16/10/2020 - 18:33:53 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0629.

16/10/2020 - 18:34:06 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0630.

16/10/2020 - 18:34:15 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0636.

16/10/2020 - 18:34:22 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0642.

16/10/2020 - 18:34:31 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0644.

16/10/2020 - 18:34:37 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0644.

16/10/2020 - 18:34:44 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0646.

16/10/2020 - 18:34:51 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0663.

16/10/2020 - 18:34:59 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0664.

16/10/2020 - 18:35:04 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0665.

16/10/2020 - 18:35:09 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0681.

16/10/2020 - 18:37:47 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0106.

16/10/2020 - 18:42:02 Sistema O fornecedor Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. S/A. - S/A declarou intenção de recurso para o
item 0486.

17/10/2020 - 09:08:05 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

17/10/2020 - 09:08:05 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:08:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

17/10/2020 - 09:08:07 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:08:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

17/10/2020 - 09:08:08 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:08:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.



27/10/2020 Portal de Compras Públicas | Ata

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AtaTotalParte6_126559 (1).html 110/175

Data Apelido Frase

17/10/2020 - 09:08:12 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:08:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

17/10/2020 - 09:08:16 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:08:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

17/10/2020 - 09:08:21 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:08:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

17/10/2020 - 09:08:26 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:08:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.

17/10/2020 - 09:08:30 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:08:30 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:08:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0012.

17/10/2020 - 09:08:34 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:08:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0019.

17/10/2020 - 09:08:37 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:08:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0021.
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17/10/2020 - 09:08:42 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:08:42 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:08:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0022.

17/10/2020 - 09:08:47 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:08:53 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0023.

17/10/2020 - 09:08:53 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:08:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0024.

17/10/2020 - 09:08:59 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:09:04 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0026.

17/10/2020 - 09:09:04 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:09:09 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0031.

17/10/2020 - 09:09:09 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:09:14 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0034.

17/10/2020 - 09:09:14 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:09:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0681.
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17/10/2020 - 09:09:20 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:09:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0035.

17/10/2020 - 09:09:29 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:09:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0037.

17/10/2020 - 09:09:34 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:09:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0039.

17/10/2020 - 09:09:37 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:09:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0040.

17/10/2020 - 09:09:42 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:09:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0044.

17/10/2020 - 09:09:45 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:09:49 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0045.

17/10/2020 - 09:09:49 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:09:54 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0054.
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17/10/2020 - 09:09:54 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:09:58 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0061.

17/10/2020 - 09:09:58 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:10:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0062.

17/10/2020 - 09:10:03 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:10:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0063.

17/10/2020 - 09:10:08 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:10:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0064.

17/10/2020 - 09:10:12 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:10:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0066.

17/10/2020 - 09:10:16 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:10:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0066.

17/10/2020 - 09:10:21 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:10:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0066.
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17/10/2020 - 09:10:26 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:10:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0067.

17/10/2020 - 09:10:31 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:10:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0068.

17/10/2020 - 09:10:36 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:10:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0071.

17/10/2020 - 09:10:42 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:10:42 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:10:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0071.

17/10/2020 - 09:10:47 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:10:54 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0072.

17/10/2020 - 09:10:54 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:10:54 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:11:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0072.
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17/10/2020 - 09:11:19 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:11:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0075.

17/10/2020 - 09:11:27 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:11:27 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:11:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0075.

17/10/2020 - 09:11:37 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:11:46 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0076.

17/10/2020 - 09:11:46 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:11:52 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0077.

17/10/2020 - 09:11:52 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:12:05 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0081.

17/10/2020 - 09:12:05 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:12:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0082.

17/10/2020 - 09:12:18 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:12:24 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0083.
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17/10/2020 - 09:12:24 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:12:24 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:12:32 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0086.

17/10/2020 - 09:12:32 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:12:32 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:12:39 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0088.

17/10/2020 - 09:12:39 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:12:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0102.

17/10/2020 - 09:12:45 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:12:53 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0103.

17/10/2020 - 09:12:53 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:13:00 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0104.

17/10/2020 - 09:13:00 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:13:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0081.
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17/10/2020 - 09:13:07 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:13:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0083.

17/10/2020 - 09:13:13 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:13:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0106.

17/10/2020 - 09:13:26 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:13:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0107.

17/10/2020 - 09:13:33 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:13:41 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0110.

17/10/2020 - 09:13:41 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:13:41 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:13:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0111.

17/10/2020 - 09:13:48 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:13:56 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0116.

17/10/2020 - 09:13:56 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:14:04 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0116.
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17/10/2020 - 09:14:04 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:14:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0118.

17/10/2020 - 09:14:13 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:14:13 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:14:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0121.

17/10/2020 - 09:14:20 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:14:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0124.

17/10/2020 - 09:14:29 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:14:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0128.

17/10/2020 - 09:14:37 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:14:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0130.

17/10/2020 - 09:14:45 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:14:45 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:14:53 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0134.
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17/10/2020 - 09:14:53 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:15:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0141.

17/10/2020 - 09:15:06 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:15:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0142.

17/10/2020 - 09:15:13 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:15:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0145.

17/10/2020 - 09:15:22 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:15:22 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:15:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0665.

17/10/2020 - 09:15:29 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:15:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0148.

17/10/2020 - 09:15:40 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:15:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0664.

17/10/2020 - 09:15:45 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:15:49 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0663.
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17/10/2020 - 09:15:49 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:15:53 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0646.

17/10/2020 - 09:15:53 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:15:57 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0644.

17/10/2020 - 09:15:57 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:16:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0150.

17/10/2020 - 09:16:07 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:16:07 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:16:14 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0150.

17/10/2020 - 09:16:14 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:16:14 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:16:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0150.

17/10/2020 - 09:16:21 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:16:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0164.
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17/10/2020 - 09:16:29 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:16:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0172.

17/10/2020 - 09:16:34 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:16:38 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0261.

17/10/2020 - 09:16:38 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:16:38 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:16:41 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0221.

17/10/2020 - 09:16:41 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:16:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0233.

17/10/2020 - 09:16:44 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:16:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0281.

17/10/2020 - 09:16:48 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:16:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0186.

17/10/2020 - 09:16:51 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:16:56 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0166.
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17/10/2020 - 09:16:56 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:17:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0167.

17/10/2020 - 09:17:10 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:17:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0169.

17/10/2020 - 09:17:20 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:17:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0171.

17/10/2020 - 09:17:31 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:17:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0172.

17/10/2020 - 09:17:42 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:17:53 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0174.

17/10/2020 - 09:17:53 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:18:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0176.

17/10/2020 - 09:18:03 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:18:14 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0177.
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17/10/2020 - 09:18:14 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:18:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0178.

17/10/2020 - 09:18:22 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:18:32 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0180.

17/10/2020 - 09:18:32 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:18:41 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0182.

17/10/2020 - 09:18:41 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:18:41 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:18:50 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0185.

17/10/2020 - 09:18:50 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:19:00 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0188.

17/10/2020 - 09:19:00 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:19:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0189.

17/10/2020 - 09:19:08 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:19:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0190.
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17/10/2020 - 09:19:19 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:19:28 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0191.

17/10/2020 - 09:19:28 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:19:41 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0194.

17/10/2020 - 09:19:41 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:19:49 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0195.

17/10/2020 - 09:19:49 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:20:00 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0196.

17/10/2020 - 09:20:00 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:20:09 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0197.

17/10/2020 - 09:20:09 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:20:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0199.

17/10/2020 - 09:20:22 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:20:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0203.
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17/10/2020 - 09:20:31 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:20:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0218.

17/10/2020 - 09:20:40 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:20:50 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0218.

17/10/2020 - 09:20:50 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:21:00 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0220.

17/10/2020 - 09:21:00 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:21:11 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0232.

17/10/2020 - 09:21:11 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:21:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0234.

17/10/2020 - 09:21:20 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:21:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0235.

17/10/2020 - 09:21:30 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:21:39 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0236.



27/10/2020 Portal de Compras Públicas | Ata

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AtaTotalParte6_126559 (1).html 126/175

Data Apelido Frase

17/10/2020 - 09:21:39 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:21:50 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0237.

17/10/2020 - 09:21:50 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:22:02 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0238.

17/10/2020 - 09:22:02 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:22:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0240.

17/10/2020 - 09:22:12 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:22:12 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:22:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0244.

17/10/2020 - 09:22:19 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:22:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0248.

17/10/2020 - 09:22:26 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:22:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0253.

17/10/2020 - 09:22:30 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:22:38 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0254.
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17/10/2020 - 09:22:38 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:23:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0258.

17/10/2020 - 09:23:08 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:23:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0257.

17/10/2020 - 09:23:13 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:23:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0263.

17/10/2020 - 09:23:19 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:23:19 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:23:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0264.

17/10/2020 - 09:23:33 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:23:56 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0352.

17/10/2020 - 09:23:56 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:23:56 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:24:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0279.
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17/10/2020 - 09:24:15 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:24:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0296.

17/10/2020 - 09:24:19 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:24:19 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:24:25 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0599.

17/10/2020 - 09:24:25 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:24:28 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0437.

17/10/2020 - 09:24:28 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:24:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0373.

17/10/2020 - 09:24:42 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:24:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0403.

17/10/2020 - 09:24:47 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:24:50 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0422.

17/10/2020 - 09:24:50 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:25:23 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0310.
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17/10/2020 - 09:25:23 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:25:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0374.

17/10/2020 - 09:25:27 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:27:09 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0629.

17/10/2020 - 09:27:09 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:27:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0266.

17/10/2020 - 09:27:17 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:28:01 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0267.

17/10/2020 - 09:28:01 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:28:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0275.

17/10/2020 - 09:28:15 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:28:53 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0276.

17/10/2020 - 09:28:53 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:29:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0276.
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17/10/2020 - 09:29:12 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:29:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0278.

17/10/2020 - 09:29:34 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:29:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0281.

17/10/2020 - 09:29:40 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:29:40 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:29:57 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0282.

17/10/2020 - 09:29:57 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:30:09 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0283.

17/10/2020 - 09:30:09 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:30:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0284.

17/10/2020 - 09:30:29 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:30:55 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0285.

17/10/2020 - 09:30:55 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:31:14 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0286.
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17/10/2020 - 09:31:14 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:31:32 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0288.

17/10/2020 - 09:31:32 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:32:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0297.

17/10/2020 - 09:32:19 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:32:19 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:32:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0312.

17/10/2020 - 09:32:36 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:32:55 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0302.

17/10/2020 - 09:32:55 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:33:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0291.

17/10/2020 - 09:33:13 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:33:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0305.

17/10/2020 - 09:33:30 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:33:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0351.
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17/10/2020 - 09:33:36 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:33:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0385.

17/10/2020 - 09:33:40 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:33:40 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:33:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0390.

17/10/2020 - 09:33:45 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:33:57 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0379.

17/10/2020 - 09:33:57 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:34:11 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0402.

17/10/2020 - 09:34:11 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:34:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0437.

17/10/2020 - 09:34:16 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:34:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0414.

17/10/2020 - 09:34:29 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)
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17/10/2020 - 09:34:29 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:34:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0376.

17/10/2020 - 09:34:40 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:34:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0492.

17/10/2020 - 09:34:44 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:34:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0440.

17/10/2020 - 09:34:47 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:34:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0493.

17/10/2020 - 09:34:59 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:35:02 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0538.

17/10/2020 - 09:35:02 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:35:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0439.

17/10/2020 - 09:35:07 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:36:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0289.

17/10/2020 - 09:36:33 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:36:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0370.
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17/10/2020 - 09:36:37 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:37:46 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0397.

17/10/2020 - 09:37:46 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:38:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0304.

17/10/2020 - 09:38:10 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:38:23 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0290.

17/10/2020 - 09:38:23 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:38:23 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:38:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0350.

17/10/2020 - 09:38:36 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:38:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0349.

17/10/2020 - 09:38:45 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:38:45 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:38:54 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0347.
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17/10/2020 - 09:38:54 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:39:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0338.

17/10/2020 - 09:39:03 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:39:03 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:39:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0337.

17/10/2020 - 09:39:13 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:39:13 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:39:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0332.

17/10/2020 - 09:39:31 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:39:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0326.

17/10/2020 - 09:39:42 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:39:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0316.

17/10/2020 - 09:39:51 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:40:02 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0370.
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17/10/2020 - 09:40:02 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:40:02 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:40:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0369.

17/10/2020 - 09:40:12 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:40:23 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0355.

17/10/2020 - 09:40:23 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:40:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0365.

17/10/2020 - 09:40:34 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:40:46 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0357.

17/10/2020 - 09:40:46 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:40:57 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0356.

17/10/2020 - 09:40:57 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:41:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0356.

17/10/2020 - 09:41:07 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)
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17/10/2020 - 09:41:07 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:41:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0399.

17/10/2020 - 09:41:26 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:41:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0412.

17/10/2020 - 09:41:37 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:41:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0400.

17/10/2020 - 09:41:48 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:42:00 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0406.

17/10/2020 - 09:42:00 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:42:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0415.

17/10/2020 - 09:42:13 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:42:13 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:42:25 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0417.

17/10/2020 - 09:42:25 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:42:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0421.
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17/10/2020 - 09:42:37 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:42:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0427.

17/10/2020 - 09:42:51 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:43:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0446.

17/10/2020 - 09:43:44 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:43:49 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0510.

17/10/2020 - 09:43:49 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:43:54 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0468.

17/10/2020 - 09:43:54 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:44:00 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0478.

17/10/2020 - 09:44:00 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:44:04 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0468.

17/10/2020 - 09:44:04 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:44:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0455.
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17/10/2020 - 09:44:08 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:44:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0509.

17/10/2020 - 09:44:12 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:44:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0486.

17/10/2020 - 09:44:17 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:44:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0508.

17/10/2020 - 09:44:22 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:44:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0534.

17/10/2020 - 09:44:27 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:44:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0534.

17/10/2020 - 09:44:31 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:44:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0554.

17/10/2020 - 09:44:36 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:44:41 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0543.
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17/10/2020 - 09:44:41 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:44:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0644.

17/10/2020 - 09:44:47 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:44:55 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0630.

17/10/2020 - 09:44:55 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:45:00 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0530.

17/10/2020 - 09:45:00 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:45:04 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0522.

17/10/2020 - 09:45:04 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:45:04 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:45:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0571.

17/10/2020 - 09:45:08 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:45:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0439.

17/10/2020 - 09:45:31 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)
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17/10/2020 - 09:45:31 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:45:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0441.

17/10/2020 - 09:45:42 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:45:54 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0432.

17/10/2020 - 09:45:54 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:46:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0434.

17/10/2020 - 09:46:06 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:46:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0435.

17/10/2020 - 09:46:20 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:46:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0436.

17/10/2020 - 09:46:34 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:46:49 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0436.

17/10/2020 - 09:46:49 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:46:55 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0454.

17/10/2020 - 09:46:55 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:47:01 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0472.
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17/10/2020 - 09:47:01 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:47:01 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:47:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0455.

17/10/2020 - 09:47:06 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:47:11 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0445.

17/10/2020 - 09:47:11 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:47:24 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0490.

17/10/2020 - 09:47:24 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:47:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0555.

17/10/2020 - 09:47:33 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:47:33 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:47:52 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0492.

17/10/2020 - 09:47:52 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)
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17/10/2020 - 09:47:52 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:47:57 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0511.

17/10/2020 - 09:47:57 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:48:02 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0574.

17/10/2020 - 09:48:02 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:48:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0523.

17/10/2020 - 09:48:06 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:48:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0529.

17/10/2020 - 09:48:12 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:48:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0445.

17/10/2020 - 09:48:18 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:48:18 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:51:09 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0444.

17/10/2020 - 09:51:09 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:51:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0502.
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17/10/2020 - 09:51:15 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:51:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0442.

17/10/2020 - 09:51:22 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:51:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0443.

17/10/2020 - 09:51:29 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:51:29 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:51:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0509.

17/10/2020 - 09:51:36 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:51:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0443.

17/10/2020 - 09:51:43 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:51:54 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0503.

17/10/2020 - 09:51:54 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:52:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0504.

17/10/2020 - 09:52:03 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:52:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0506.
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17/10/2020 - 09:52:10 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:52:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0507.

17/10/2020 - 09:52:17 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:52:17 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:52:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0507.

17/10/2020 - 09:52:27 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:52:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0510.

17/10/2020 - 09:52:44 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:53:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0518.

17/10/2020 - 09:53:08 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:53:08 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:53:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0524.

17/10/2020 - 09:53:18 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)
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17/10/2020 - 09:53:18 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:53:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0524.

17/10/2020 - 09:53:27 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:53:39 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0541.

17/10/2020 - 09:53:39 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:53:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0542.

17/10/2020 - 09:53:48 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:53:58 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0555.

17/10/2020 - 09:53:58 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:54:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0559.

17/10/2020 - 09:54:13 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:54:13 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:54:28 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0562.

17/10/2020 - 09:54:28 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:54:39 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0568.
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17/10/2020 - 09:54:39 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:54:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0570.

17/10/2020 - 09:54:59 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:55:05 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0585.

17/10/2020 - 09:55:05 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:55:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0575.

17/10/2020 - 09:55:19 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:55:24 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0610.

17/10/2020 - 09:55:24 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:55:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0619.

17/10/2020 - 09:55:29 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:55:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0611.

17/10/2020 - 09:55:37 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:55:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0642.
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17/10/2020 - 09:55:42 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:55:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0612.

17/10/2020 - 09:55:48 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:55:52 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0636.

17/10/2020 - 09:55:52 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:56:00 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0625.

17/10/2020 - 09:56:00 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:56:11 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0642.

17/10/2020 - 09:56:11 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:56:11 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:56:25 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0624.

17/10/2020 - 09:56:25 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:56:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0622.

17/10/2020 - 09:56:48 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:57:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0584.
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17/10/2020 - 09:57:15 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:57:53 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0573.

17/10/2020 - 09:57:53 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:58:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0577.

17/10/2020 - 09:58:17 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:58:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0578.

17/10/2020 - 09:58:33 Sistema

Intenção: 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,... (CONTINUA)

17/10/2020 - 09:58:33 Sistema

(CONT. 1) 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.

17/10/2020 - 09:58:50 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0578.

17/10/2020 - 09:58:50 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:59:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0581.

17/10/2020 - 09:59:07 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:59:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0615.

17/10/2020 - 09:59:16 Sistema

Intenção: 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.

17/10/2020 - 09:59:23 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0614.
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17/10/2020 - 09:59:23 Sistema

Intenção: 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.

19/10/2020 - 09:07:07 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0006.
19/10/2020 - 09:07:21 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0008.
19/10/2020 - 09:07:33 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0011.
19/10/2020 - 09:07:42 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0019.
19/10/2020 - 09:07:56 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0021.
19/10/2020 - 09:08:02 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0022.
19/10/2020 - 09:08:07 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0023.
19/10/2020 - 09:08:13 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0024.
19/10/2020 - 09:08:41 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0060.
19/10/2020 - 09:08:59 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0065.
19/10/2020 - 09:10:10 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0072.
19/10/2020 - 09:10:23 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0074.
19/10/2020 - 09:10:32 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0075.
19/10/2020 - 09:10:45 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0076.
19/10/2020 - 09:10:59 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0083.
19/10/2020 - 09:11:07 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0086.
19/10/2020 - 09:11:19 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0088.
19/10/2020 - 09:12:05 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0104.
19/10/2020 - 09:12:15 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0110.
19/10/2020 - 09:12:36 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0118.
19/10/2020 - 09:13:00 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0130.
19/10/2020 - 09:13:20 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0145.
19/10/2020 - 09:13:41 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0150.
19/10/2020 - 09:13:56 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0164.
19/10/2020 - 09:14:04 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0166.
19/10/2020 - 09:14:11 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0167.
19/10/2020 - 09:14:33 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0177.
19/10/2020 - 09:14:53 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0182.
19/10/2020 - 09:15:06 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0191.
19/10/2020 - 09:15:19 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0215.
19/10/2020 - 09:15:43 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0233.
19/10/2020 - 09:15:49 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0234.
19/10/2020 - 09:15:56 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0240.
19/10/2020 - 09:16:12 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0250.
19/10/2020 - 09:16:38 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0257.
19/10/2020 - 09:16:47 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0258.
19/10/2020 - 09:16:57 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0261.
19/10/2020 - 09:17:11 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0263.
19/10/2020 - 09:17:19 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0264.
19/10/2020 - 09:17:35 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0281.
19/10/2020 - 09:17:42 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0283.
19/10/2020 - 09:17:54 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0286.
19/10/2020 - 09:18:03 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0290.
19/10/2020 - 09:18:43 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0296.
19/10/2020 - 09:18:49 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0297.
19/10/2020 - 09:19:03 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0305.
19/10/2020 - 09:19:29 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0332.
19/10/2020 - 09:19:36 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0337.
19/10/2020 - 09:19:42 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0338.
19/10/2020 - 09:19:54 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0349.
19/10/2020 - 09:20:14 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0352.
19/10/2020 - 09:20:23 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0356.
19/10/2020 - 09:20:55 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0370.
19/10/2020 - 09:21:17 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0381.
19/10/2020 - 09:21:34 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0385.
19/10/2020 - 09:22:00 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0439.
19/10/2020 - 09:22:15 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0443.
19/10/2020 - 09:22:24 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0445.
19/10/2020 - 09:23:03 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0472.
19/10/2020 - 09:23:23 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0492.
19/10/2020 - 09:23:31 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0495.
19/10/2020 - 09:23:45 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0503.
19/10/2020 - 09:23:53 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0504.
19/10/2020 - 09:24:02 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0507.
19/10/2020 - 09:24:19 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0518.
19/10/2020 - 09:24:30 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0522.
19/10/2020 - 09:24:37 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0524.
19/10/2020 - 09:24:45 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0529.
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19/10/2020 - 09:25:05 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0559.
19/10/2020 - 09:25:20 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0555.
19/10/2020 - 09:25:45 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0571.
19/10/2020 - 09:25:55 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0575.
19/10/2020 - 09:26:03 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0578.
19/10/2020 - 09:26:15 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0583.
19/10/2020 - 09:26:23 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0584.
19/10/2020 - 09:26:46 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0622.
19/10/2020 - 09:26:56 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0624.
19/10/2020 - 09:27:03 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0629.
19/10/2020 - 09:27:24 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0642.
19/10/2020 - 09:27:33 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0644.
19/10/2020 - 09:27:42 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0646.
19/10/2020 - 09:27:56 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0664.
19/10/2020 - 09:28:05 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0666.
19/10/2020 - 11:12:53 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0589. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 19/10/2020.
19/10/2020 - 11:13:58 Pregoeiro Empresa Comercial Candimedica anexar proposta atualizada e documentos referente aos itens vencidos.
19/10/2020 - 11:15:13 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 19/10/2020.

19/10/2020 - 11:19:11 Pregoeiro Empresa CENTERMEDI anexar proposta atualizada e caso necessário documentos referente aos itens
vencidos.

19/10/2020 - 11:20:42 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 19/10/2020.

19/10/2020 - 11:21:40 Pregoeiro Empresa PRATI DONADUZZI anexar proposta atualizada e caso necessário documentos referente aos itens
vencidos.

19/10/2020 - 12:58:36 Pregoeiro Empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS anexar proposta atualizada e caso necessário
documentos referente aos itens vencidos.

19/10/2020 - 12:59:13 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 19/10/2020.
19/10/2020 - 13:20:29 Sistema Diligências do item 0004 foram anexadas ao processo.
19/10/2020 - 13:31:01 Sistema Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.
19/10/2020 - 13:40:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 19/10/2020.

19/10/2020 - 13:42:12 Pregoeiro Empresa ALTERMED anexar proposta atualizada e identificada, e caso necessário documentos referente
aos itens vencidos.

19/10/2020 - 13:42:28 Sistema Diligências do item 0589 foram anexadas ao processo.
19/10/2020 - 14:08:17 Sistema Diligências do item 0005 foram anexadas ao processo.
19/10/2020 - 15:23:14 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 17:23 do dia 19/10/2020.

19/10/2020 - 15:24:14 Pregoeiro Empresa FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexar proposta atualizada e identificada, e caso
necessário documentos referente aos itens vencidos.

19/10/2020 - 15:31:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 17:31 do dia 19/10/2020.

19/10/2020 - 15:32:05 Pregoeiro Empresa ILG COMERCIAL EIRELI anexar proposta atualizada e identificada, e caso necessário documentos
referente aos itens vencidos.

19/10/2020 - 15:33:12 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 17:33 do dia 19/10/2020.

19/10/2020 - 15:34:07 Pregoeiro Empresa S R DISTRIBUIDORA LTDA anexar proposta atualizada e identificada, e caso necessário
documentos referente aos itens vencidos.

19/10/2020 - 15:35:42 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 17:35 do dia 19/10/2020.

19/10/2020 - 15:36:20 Pregoeiro Empresa AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA anexar proposta atualizada e identificada, e caso
necessário documentos referente aos itens vencidos.

19/10/2020 - 15:43:37 Sistema Diligências do item 0007 foram anexadas ao processo.
19/10/2020 - 16:44:13 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:44 do dia 19/10/2020.
19/10/2020 - 16:44:49 Sistema Diligências do item 0006 foram anexadas ao processo.
19/10/2020 - 16:45:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 18:45 do dia 19/10/2020.

19/10/2020 - 16:46:43 Pregoeiro Empresa RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexar proposta atualizada e documentos referente aos itens
vencidos.

19/10/2020 - 16:58:05 Sistema Diligências do item 0008 foram anexadas ao processo.
19/10/2020 - 17:18:37 Sistema Diligências do item 0002 foram anexadas ao processo.
19/10/2020 - 17:28:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 19:30 do dia 19/10/2020.

19/10/2020 - 17:29:10 Pregoeiro Empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA anexar proposta atualizada e identificada, e caso
necessário documentos referente aos itens vencidos.

19/10/2020 - 17:41:04 Sistema Diligências do item 0016 foram anexadas ao processo.
19/10/2020 - 18:11:52 Sistema Diligências do item 0020 foram anexadas ao processo.
20/10/2020 - 08:00:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 20/10/2020.
20/10/2020 - 08:01:24 Pregoeiro Empresa LIFE CENTER anexar proposta atualizada.
20/10/2020 - 08:16:00 Sistema Diligências do item 0014 foram anexadas ao processo.
20/10/2020 - 09:08:24 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0050. O prazo de envio é até às 11:08 do dia 20/10/2020.

20/10/2020 - 09:09:09 Pregoeiro Empresa A. G. KIENEN CIA. LTDA anexar proposta atualizada e identificada, e caso necessário documentos
referente aos itens vencidos.

20/10/2020 - 09:18:31 Sistema O item 0065 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.

20/10/2020 - 09:18:31 Sistema Motivo: Consultado os município sobre o valor de oferta sobre o produto, os mesmo entenderam pelo
cancelamento do item.

20/10/2020 - 09:21:56 Sistema O item 0090 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.

20/10/2020 - 09:21:56 Sistema Motivo: Consultado os município sobre o valor de oferta sobre o produto, os mesmo entenderam pelo
cancelamento do item.

20/10/2020 - 09:32:24 Sistema O item 0634 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.

20/10/2020 - 09:32:24 Sistema Motivo: Consultado os município sobre o valor de oferta sobre o produto, os mesmo entenderam pelo
cancelamento do item.

20/10/2020 - 09:33:19 Sistema O item 0635 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.

20/10/2020 - 09:33:19 Sistema Motivo: Consultado os município sobre o valor de oferta sobre o produto, os mesmo entenderam pelo
cancelamento do item.

20/10/2020 - 09:50:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 11:50 do dia 20/10/2020.

20/10/2020 - 09:50:58 Pregoeiro Empresa ILG COMERCIAL LTDA ME, por gentileza anexar proposta atualizada e identificada, em
decorrência de cancelamento de item.
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20/10/2020 - 09:53:45 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:55 do dia 20/10/2020.

20/10/2020 - 09:53:59 Pregoeiro Empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, por gentileza anexar proposta atualizada e
identificada, em decorrência de cancelamento de itens.

20/10/2020 - 10:07:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0161. O prazo de envio é até às 12:07 do dia 20/10/2020.

20/10/2020 - 10:08:19 Pregoeiro Empresa ANTIBIOTICOS DO BRASIL anexar proposta atualizada e identificada, e caso necessário
documentos referente aos itens vencidos.

20/10/2020 - 10:09:11 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Aurobindo Pharma Indústria
Farmacêutica Ltda.

20/10/2020 - 10:10:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0046. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 20/10/2020.

20/10/2020 - 10:11:14 Pregoeiro Empresa KFMED anexar proposta atualizada e identificada, e caso necessário documentos referente aos
itens vencidos.

20/10/2020 - 10:12:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0044. O prazo de envio é até às 12:11 do dia 20/10/2020.

20/10/2020 - 10:12:50 Pregoeiro Empresa WERBRAN anexar proposta atualizada e identificada, e caso necessário documentos referente
aos itens vencidos.

20/10/2020 - 10:16:14 Sistema Diligências do item 0050 foram anexadas ao processo.
20/10/2020 - 10:17:49 Sistema Diligências do item 0008 foram anexadas ao processo.
20/10/2020 - 10:29:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0258. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 20/10/2020.
20/10/2020 - 10:29:55 Pregoeiro Empresa BASCEL anexar proposta atualizada e identificada.
20/10/2020 - 10:35:29 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0589. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 20/10/2020.
20/10/2020 - 10:36:04 Pregoeiro Empresa COMERCIAL CANDIMEDICA anexar documentos referente aos itens vencidos.

20/10/2020 - 10:39:29 Sistema Para o item 0428 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CIAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL.

20/10/2020 - 10:39:29 Sistema Para o item 0429 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CIAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL.

20/10/2020 - 10:39:29 Sistema Para o item 0430 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CIAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL.

20/10/2020 - 10:39:29 Sistema Para o item 0606 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CIAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL.

20/10/2020 - 10:39:29 Sistema Para o item 0607 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CIAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL.

20/10/2020 - 10:50:44 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Ciamed Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

20/10/2020 - 10:50:44 Sistema Para o item 0136 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Ciamed Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

20/10/2020 - 10:50:44 Sistema Para o item 0189 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Ciamed Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

20/10/2020 - 10:50:44 Sistema Para o item 0294 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Ciamed Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

20/10/2020 - 10:50:44 Sistema Para o item 0339 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Ciamed Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

20/10/2020 - 10:50:44 Sistema Para o item 0383 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Ciamed Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

20/10/2020 - 10:50:44 Sistema Para o item 0396 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Ciamed Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

20/10/2020 - 10:50:44 Sistema Para o item 0475 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Ciamed Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

20/10/2020 - 10:50:44 Sistema Para o item 0512 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Ciamed Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

20/10/2020 - 10:50:44 Sistema Para o item 0560 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Ciamed Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

20/10/2020 - 10:50:44 Sistema Para o item 0604 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Ciamed Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

20/10/2020 - 10:50:44 Sistema Para o item 0677 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Ciamed Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

20/10/2020 - 10:50:44 Sistema Para o item 0686 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Ciamed Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

20/10/2020 - 10:53:24 Sistema Diligências do item 0589 foram anexadas ao processo.
20/10/2020 - 10:54:21 Sistema Diligências do item 0161 foram anexadas ao processo.

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0152 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0176 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0183 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0184 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0188 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0203 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0214 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0302 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0358 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0364 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0449 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..
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20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0519 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0520 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0534 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0535 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0536 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0574 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0601 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0602 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0619 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:07:26 Sistema Para o item 0625 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.
Ltda..

20/10/2020 - 11:13:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0419. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 20/10/2020.
20/10/2020 - 11:14:05 Pregoeiro Empresa CONQUISTA anexar proposta atualizada e identificada.
20/10/2020 - 11:16:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0058. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 20/10/2020.

20/10/2020 - 11:17:06 Pregoeiro Empresa CRISTALIA anexar proposta atualizada e identificada, e caso necessário documentos referente
aos itens vencidos.

20/10/2020 - 11:20:11 Sistema Diligências do item 0419 foram anexadas ao processo.
20/10/2020 - 11:20:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0094. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 20/10/2020.

20/10/2020 - 11:20:44 Pregoeiro Empresa DIMASTER anexar proposta atualizada e identificada, e caso necessário documentos referente
aos itens vencidos.

20/10/2020 - 11:21:32 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0081. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 20/10/2020.
20/10/2020 - 11:22:16 Pregoeiro Empresa DIMEVA anexar proposta atualizada e identificada, e documentos referente aos itens vencidos.
20/10/2020 - 11:26:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0562. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 20/10/2020.
20/10/2020 - 11:27:46 Pregoeiro Empresa BACKES anexar proposta corrigida, a mesma encontrasse com a soma final incorreta.
20/10/2020 - 11:29:42 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 20/10/2020.
20/10/2020 - 11:30:29 Sistema Diligências do item 0011 foram anexadas ao processo.

20/10/2020 - 11:31:21 Sistema Para o item 0654 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Fufamed Com e Imp Medico Hospitalar
Ltda..

20/10/2020 - 11:37:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0173. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 20/10/2020.

20/10/2020 - 11:37:59 Pregoeiro Empresa MEDICAMENTOS DE AZ anexar proposta atualizada e identificada, e documentos referente aos
itens vencidos.

20/10/2020 - 11:51:37 Sistema Diligências do item 0094 foram anexadas ao processo.
20/10/2020 - 13:09:01 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0079. O prazo de envio é até às 15:08 do dia 20/10/2020.

20/10/2020 - 13:09:19 Pregoeiro Empresa MEDITON anexar proposta atualizada e identificada, e caso necessário documentos referente aos
itens vencidos.

20/10/2020 - 13:14:08 Sistema Para o item 0636 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Nunesfarma Distribuidor de Produtos
Farmacêuticos Ltda..

20/10/2020 - 13:14:08 Sistema Para o item 0688 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Nunesfarma Distribuidor de Produtos
Farmacêuticos Ltda..

20/10/2020 - 13:16:55 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0073. O prazo de envio é até às 15:16 do dia 20/10/2020.

20/10/2020 - 13:17:25 Pregoeiro Empresa PHARMA LOG anexar proposta atualizada e identificada, e caso necessário documentos referente
aos itens vencidos.

20/10/2020 - 13:19:13 Sistema Diligências do item 0073 foram anexadas ao processo.
20/10/2020 - 13:20:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0438. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 20/10/2020.
20/10/2020 - 13:20:57 Pregoeiro Empresa PROMEFARMA anexar proposta atualizada e identificada.
20/10/2020 - 13:27:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 15:27 do dia 20/10/2020.

20/10/2020 - 13:28:33 Pregoeiro Empresa RG2S anexar proposta atualizada e identificada, e caso necessário documentos referente aos
itens vencidos.

20/10/2020 - 13:34:12 Sistema Diligências do item 0438 foram anexadas ao processo.

20/10/2020 - 13:34:19 Sistema Para o item 0540 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA.

20/10/2020 - 13:39:24 Sistema Diligências do item 0058 foram anexadas ao processo.

20/10/2020 - 13:41:25 Sistema Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.

20/10/2020 - 13:41:25 Sistema Para o item 0405 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.

20/10/2020 - 13:44:52 Sistema Para o item 0521 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TERRA SUL COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA.

20/10/2020 - 13:50:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0145. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 20/10/2020.

20/10/2020 - 13:51:10 Pregoeiro Empresa TOP NORTE anexar proposta atualizada e identificada, e documentos referente aos itens
vencidos.

20/10/2020 - 13:59:26 Sistema Para o item 0241 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Victória Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda..

20/10/2020 - 13:59:26 Sistema Para o item 0314 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Victória Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda..

20/10/2020 - 13:59:26 Sistema Para o item 0359 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Victória Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda..

20/10/2020 - 13:59:26 Sistema Para o item 0418 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Victória Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda..

20/10/2020 - 13:59:26 Sistema Para o item 0481 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Victória Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda..
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20/10/2020 - 13:59:26 Sistema Para o item 0482 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Victória Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda..

20/10/2020 - 13:59:26 Sistema Para o item 0483 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Victória Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda..

20/10/2020 - 13:59:26 Sistema Para o item 0639 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Victória Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda..

20/10/2020 - 14:03:14 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Wama Produtos Para Laboratório Ltda.

20/10/2020 - 14:08:30 Sistema Para o item 0653 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Wel Distribuidora de Medicamentos e
Produtos Para A Saude Ltda.

20/10/2020 - 14:18:36 Sistema Diligências do item 0145 foram anexadas ao processo.

20/10/2020 - 14:27:08 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

20/10/2020 - 14:27:08 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

20/10/2020 - 14:27:08 Sistema Para o item 0135 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

20/10/2020 - 14:27:08 Sistema Para o item 0179 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

20/10/2020 - 14:27:08 Sistema Para o item 0180 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

20/10/2020 - 14:27:08 Sistema Para o item 0244 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

20/10/2020 - 14:27:08 Sistema Para o item 0334 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

20/10/2020 - 14:27:08 Sistema Para o item 0508 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

20/10/2020 - 14:38:22 Sistema Diligências do item 0079 foram anexadas ao processo.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0141 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0142 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0171 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0186 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0276 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0288 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0289 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0301 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0350 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0351 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0400 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0457 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0463 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0471 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0472 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0486 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0490 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0493 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0503 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0509 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0524 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0543 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0544 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0567 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0568 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0569 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0596 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0599 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0609 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0611 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0630 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.
20/10/2020 - 14:41:35 Sistema Para o item 0647 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Prati Donaduzzi & Cia Ltda.

20/10/2020 - 14:51:27 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Licimed Distribuidora de
Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 14:51:27 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Licimed Distribuidora de
Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitalares Ltda.
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20/10/2020 - 14:51:27 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Licimed Distribuidora de
Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 14:51:27 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Licimed Distribuidora de
Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 14:51:27 Sistema Para o item 0169 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Licimed Distribuidora de
Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 14:51:27 Sistema Para o item 0255 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Licimed Distribuidora de
Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 14:51:27 Sistema Para o item 0271 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Licimed Distribuidora de
Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 14:51:27 Sistema Para o item 0272 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Licimed Distribuidora de
Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 14:51:27 Sistema Para o item 0304 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Licimed Distribuidora de
Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 14:51:27 Sistema Para o item 0305 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Licimed Distribuidora de
Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 14:51:27 Sistema Para o item 0348 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Licimed Distribuidora de
Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 14:51:27 Sistema Para o item 0407 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Licimed Distribuidora de
Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 14:51:27 Sistema Para o item 0496 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Licimed Distribuidora de
Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 14:51:27 Sistema Para o item 0593 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Licimed Distribuidora de
Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 14:51:27 Sistema Para o item 0668 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Licimed Distribuidora de
Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0129 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0147 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0148 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0151 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0172 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0174 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0223 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0240 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0250 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0253 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0259 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0264 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0267 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0273 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0275 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0278 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0284 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.
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20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0285 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0355 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0371 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0386 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0387 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0392 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0399 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0413 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0434 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0453 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0466 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0505 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0507 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0510 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0511 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0531 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0541 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0545 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0547 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0561 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0571 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0610 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:08:34 Sistema Para o item 0648 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Centermedi Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.

20/10/2020 - 15:24:37 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 20/10/2020.
20/10/2020 - 15:32:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0046. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 20/10/2020.
20/10/2020 - 15:34:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0081. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 20/10/2020.
20/10/2020 - 15:34:10 Sistema Diligências do item 0006 foram anexadas ao processo.
20/10/2020 - 15:34:28 Sistema Diligências do item 0046 foram anexadas ao processo.
20/10/2020 - 15:43:10 Sistema Diligências do item 0081 foram anexadas ao processo.

20/10/2020 - 16:16:35 Sistema Para o item 0419 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.

20/10/2020 - 16:21:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 20/10/2020.

20/10/2020 - 16:23:40 Pregoeiro EMPRESA RS HOSPITALAR anexar proposta corregida, proposta com falta de itens e inconsistência nos
valores.

20/10/2020 - 16:25:15 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Life Center Com. e Distribuidora de
Medicamentos Ltda.

20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0150 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0182 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0204 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0210 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0215 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0224 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0237 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0242 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0252 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0268 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0298 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0354 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0356 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0360 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0362 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0377 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0378 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0390 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0409 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0414 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0420 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
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20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0427 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0452 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0460 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0461 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0502 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0527 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0550 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0551 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0552 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0553 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0557 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0580 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0603 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0617 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0633 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0646 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:27:18 Sistema Para o item 0656 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S & R Distribuidora Ltda.
20/10/2020 - 16:32:23 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0258. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 20/10/2020.
20/10/2020 - 16:44:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0562. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 20/10/2020.
20/10/2020 - 16:47:58 Sistema Para o item 0161 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Antibióticos do Brasil Ltda.
20/10/2020 - 16:47:58 Sistema Para o item 0162 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Antibióticos do Brasil Ltda.
20/10/2020 - 16:47:58 Sistema Para o item 0164 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Antibióticos do Brasil Ltda.
20/10/2020 - 16:51:06 Sistema Diligências do item 0562 foram anexadas ao processo.
20/10/2020 - 17:01:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 20/10/2020.
20/10/2020 - 17:06:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0173. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 20/10/2020.
20/10/2020 - 17:21:05 Sistema Diligências do item 0173 foram anexadas ao processo.
20/10/2020 - 17:23:43 Sistema Diligências do item 0016 foram anexadas ao processo.

20/10/2020 - 17:37:55 Sistema Para o item 0562 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
ME.

21/10/2020 - 07:57:04 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGIL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 07:57:04 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGIL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 07:57:04 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGIL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 07:57:04 Sistema Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGIL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 07:57:04 Sistema Para o item 0146 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGIL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 07:57:04 Sistema Para o item 0159 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGIL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 07:57:04 Sistema Para o item 0297 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGIL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 07:57:04 Sistema Para o item 0402 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGIL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 07:57:04 Sistema Para o item 0450 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGIL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 07:57:04 Sistema Para o item 0455 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGIL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 07:57:04 Sistema Para o item 0476 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGIL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 07:57:04 Sistema Para o item 0479 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGIL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 07:57:04 Sistema Para o item 0491 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGIL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 07:57:04 Sistema Para o item 0555 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGIL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 07:57:04 Sistema Para o item 0637 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGIL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 07:57:04 Sistema Para o item 0678 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGIL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 07:57:04 Sistema Para o item 0679 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGIL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 07:57:04 Sistema Para o item 0689 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGIL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
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21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0131 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0132 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0140 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0143 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0155 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0156 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0157 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0158 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0168 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0170 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0175 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0187 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0190 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0194 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0198 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0201 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0202 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0207 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0208 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0217 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0218 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0219 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0225 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0226 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0227 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0228 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0235 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0236 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0251 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0269 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0283 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0291 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0293 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0303 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0317 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0318 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0323 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0340 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0342 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0343 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0345 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0346 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0347 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0363 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0380 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0397 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0398 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0406 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0408 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0411 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0412 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0416 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0426 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0433 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0444 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0456 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0458 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0469 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0470 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0485 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0513 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0514 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0515 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0526 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0528 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0537 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0538 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0546 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0549 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0558 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0559 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0573 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0575 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
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21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0579 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0582 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0585 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0586 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0587 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0588 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0591 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0618 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0632 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0640 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0641 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0644 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0655 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0665 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0667 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0670 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0671 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0673 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0674 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0675 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0680 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:16:14 Sistema Para o item 0682 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ILG COMERCIAL LTDA ME.
21/10/2020 - 08:38:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 09:45 do dia 21/10/2020.
21/10/2020 - 08:43:17 Sistema Para o item 0173 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Medicamentos de Az EIRELI.
21/10/2020 - 08:43:17 Sistema Para o item 0504 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Medicamentos de Az EIRELI.
21/10/2020 - 08:43:17 Sistema Para o item 0506 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Medicamentos de Az EIRELI.

21/10/2020 - 08:45:10 Sistema Para o item 0589 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comercial Candimédica Medicamentos
Humanos Ltda.

21/10/2020 - 08:45:10 Sistema Para o item 0590 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comercial Candimédica Medicamentos
Humanos Ltda.

21/10/2020 - 08:48:11 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. G. Kienen & Cia. Ltda..
21/10/2020 - 08:48:11 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. G. Kienen & Cia. Ltda..
21/10/2020 - 08:48:11 Sistema Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. G. Kienen & Cia. Ltda..
21/10/2020 - 08:48:11 Sistema Para o item 0154 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. G. Kienen & Cia. Ltda..
21/10/2020 - 08:48:11 Sistema Para o item 0290 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. G. Kienen & Cia. Ltda..
21/10/2020 - 08:48:11 Sistema Para o item 0292 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. G. Kienen & Cia. Ltda..
21/10/2020 - 08:48:11 Sistema Para o item 0312 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. G. Kienen & Cia. Ltda..
21/10/2020 - 08:48:11 Sistema Para o item 0379 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. G. Kienen & Cia. Ltda..
21/10/2020 - 08:48:11 Sistema Para o item 0468 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. G. Kienen & Cia. Ltda..
21/10/2020 - 08:48:11 Sistema Para o item 0532 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. G. Kienen & Cia. Ltda..
21/10/2020 - 08:48:11 Sistema Para o item 0548 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. G. Kienen & Cia. Ltda..
21/10/2020 - 08:48:11 Sistema Para o item 0651 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. G. Kienen & Cia. Ltda..
21/10/2020 - 08:48:11 Sistema Para o item 0672 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. G. Kienen & Cia. Ltda..

21/10/2020 - 08:52:54 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

21/10/2020 - 08:52:54 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

21/10/2020 - 08:52:54 Sistema Para o item 0191 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

21/10/2020 - 08:52:54 Sistema Para o item 0238 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

21/10/2020 - 08:52:54 Sistema Para o item 0260 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

21/10/2020 - 08:52:54 Sistema Para o item 0262 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

21/10/2020 - 08:52:54 Sistema Para o item 0277 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

21/10/2020 - 08:52:54 Sistema Para o item 0320 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

21/10/2020 - 08:52:54 Sistema Para o item 0336 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

21/10/2020 - 08:52:54 Sistema Para o item 0369 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

21/10/2020 - 08:52:54 Sistema Para o item 0370 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

21/10/2020 - 08:52:54 Sistema Para o item 0542 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

21/10/2020 - 08:52:54 Sistema Para o item 0614 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

21/10/2020 - 08:52:54 Sistema Para o item 0663 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

21/10/2020 - 08:52:54 Sistema Para o item 0664 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

21/10/2020 - 08:52:54 Sistema Para o item 0690 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.

21/10/2020 - 08:59:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0094. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 21/10/2020.
21/10/2020 - 09:00:57 Sistema Diligências do item 0016 foram anexadas ao processo.

21/10/2020 - 09:03:46 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Pharma Log Produtos Farmaceuticos
Ltda.
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21/10/2020 - 09:03:46 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Pharma Log Produtos Farmaceuticos
Ltda.

21/10/2020 - 09:03:46 Sistema Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Pharma Log Produtos Farmaceuticos
Ltda.

21/10/2020 - 09:03:46 Sistema Para o item 0125 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Pharma Log Produtos Farmaceuticos
Ltda.

21/10/2020 - 09:03:46 Sistema Para o item 0439 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Pharma Log Produtos Farmaceuticos
Ltda.

21/10/2020 - 09:03:46 Sistema Para o item 0440 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Pharma Log Produtos Farmaceuticos
Ltda.

21/10/2020 - 09:03:46 Sistema Para o item 0441 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Pharma Log Produtos Farmaceuticos
Ltda.

21/10/2020 - 09:03:46 Sistema Para o item 0442 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Pharma Log Produtos Farmaceuticos
Ltda.

21/10/2020 - 09:03:46 Sistema Para o item 0445 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Pharma Log Produtos Farmaceuticos
Ltda.

21/10/2020 - 09:03:46 Sistema Para o item 0446 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Pharma Log Produtos Farmaceuticos
Ltda.

21/10/2020 - 09:03:46 Sistema Para o item 0484 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Pharma Log Produtos Farmaceuticos
Ltda.

21/10/2020 - 09:03:46 Sistema Para o item 0518 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Pharma Log Produtos Farmaceuticos
Ltda.

21/10/2020 - 09:07:12 Sistema O fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda foi desclassificado para o item 0075 pelo pregoeiro.

21/10/2020 - 09:07:12 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante Altermed Material Medico Hospitalar Ltda com valor unitário de
R$ 1,6026 e marca UNICHEM (GENERICO).

21/10/2020 - 09:07:13 Sistema Motivo: O Fornecedor solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.
21/10/2020 - 09:08:20 Pregoeiro Altermed atente para novo item e aguardamos proposta readequada.
21/10/2020 - 09:08:42 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0075. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 21/10/2020.

21/10/2020 - 09:20:28 Sistema Para o item 0438 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PROMEFARMA REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA.

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0138 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0153 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0177 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0196 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0197 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0220 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0221 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0229 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0231 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0233 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0234 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0257 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0286 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0328 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0331 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0372 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0373 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0384 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0403 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0425 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0435 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0436 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0437 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..
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21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0497 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0498 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0499 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0530 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0533 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0565 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0572 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0577 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0597 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0598 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:26:10 Sistema Para o item 0643 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda..

21/10/2020 - 09:30:11 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Mediton Farmaceutica Ltda.
21/10/2020 - 09:30:11 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Mediton Farmaceutica Ltda.
21/10/2020 - 09:30:11 Sistema Para o item 0315 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Mediton Farmaceutica Ltda.
21/10/2020 - 09:30:11 Sistema Para o item 0462 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Mediton Farmaceutica Ltda.
21/10/2020 - 09:30:11 Sistema Para o item 0627 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Mediton Farmaceutica Ltda.

21/10/2020 - 09:32:24 Sistema Para o item 0145 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME.

21/10/2020 - 09:32:24 Sistema Para o item 0167 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME.

21/10/2020 - 09:32:24 Sistema Para o item 0554 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME.

21/10/2020 - 09:32:24 Sistema Para o item 0564 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME.

21/10/2020 - 09:35:03 Sistema Diligências do item 0075 foram anexadas ao processo.

21/10/2020 - 09:37:13 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Kfmed Distribuidora de Medicamentos
Ltda EPP.

21/10/2020 - 09:37:13 Sistema Para o item 0274 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Kfmed Distribuidora de Medicamentos
Ltda EPP.

21/10/2020 - 09:37:13 Sistema Para o item 0321 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Kfmed Distribuidora de Medicamentos
Ltda EPP.

21/10/2020 - 09:37:13 Sistema Para o item 0374 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Kfmed Distribuidora de Medicamentos
Ltda EPP.

21/10/2020 - 09:37:13 Sistema Para o item 0375 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Kfmed Distribuidora de Medicamentos
Ltda EPP.

21/10/2020 - 09:37:13 Sistema Para o item 0376 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Kfmed Distribuidora de Medicamentos
Ltda EPP.

21/10/2020 - 09:37:13 Sistema Para o item 0467 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Kfmed Distribuidora de Medicamentos
Ltda EPP.

21/10/2020 - 09:37:13 Sistema Para o item 0500 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Kfmed Distribuidora de Medicamentos
Ltda EPP.

21/10/2020 - 09:37:13 Sistema Para o item 0556 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Kfmed Distribuidora de Medicamentos
Ltda EPP.

21/10/2020 - 09:37:13 Sistema Para o item 0649 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Kfmed Distribuidora de Medicamentos
Ltda EPP.

21/10/2020 - 09:37:13 Sistema Para o item 0652 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Kfmed Distribuidora de Medicamentos
Ltda EPP.

21/10/2020 - 09:37:13 Sistema Para o item 0662 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Kfmed Distribuidora de Medicamentos
Ltda EPP.

21/10/2020 - 10:05:42 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0094. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 21/10/2020.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0130 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0134 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0139 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0163 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0193 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0195 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
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21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0211 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0213 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0222 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0239 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0245 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0246 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0248 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0266 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0280 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0287 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0296 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0299 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0316 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0332 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0337 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0341 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0349 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0352 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0353 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0357 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0385 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0389 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0421 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0432 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0447 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0448 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0454 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0478 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0480 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0488 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0492 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0494 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0495 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0525 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0529 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0576 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0578 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0581 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0631 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:07:02 Sistema Para o item 0642 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.
21/10/2020 - 10:11:58 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0081. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 21/10/2020.
21/10/2020 - 10:16:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0258. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 21/10/2020.
21/10/2020 - 10:23:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 21/10/2020.
21/10/2020 - 10:27:59 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0306. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 21/10/2020.
21/10/2020 - 10:30:11 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 21/10/2020.
21/10/2020 - 10:34:58 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0044. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 21/10/2020.
21/10/2020 - 10:36:28 Sistema Diligências do item 0081 foram anexadas ao processo.
21/10/2020 - 10:38:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 21/10/2020.

21/10/2020 - 10:39:05 F. RG2S DISTRIBUIDOR... Documentação Item 0054: Bom dia, Sr Pregoeiro, foi pedido desistencia deste item ganho pois houve um
equivoco, o que nos temos não atende as exigencias do edital.

21/10/2020 - 10:39:06 Sistema Diligências do item 0005 foram anexadas ao processo.
21/10/2020 - 10:41:27 Pregoeiro EMPRESA RG2S qual é o item?
21/10/2020 - 10:42:53 Sistema Diligências do item 0044 foram anexadas ao processo.
21/10/2020 - 10:48:03 Sistema Diligências do item 0306 foram anexadas ao processo.
21/10/2020 - 10:48:59 F. RG2S DISTRIBUIDOR... Documentação Item 0054: Item 0054
21/10/2020 - 10:49:51 F. RG2S DISTRIBUIDOR... Documentação Item 0054: Perdão, é o item 0086
21/10/2020 - 10:56:25 Sistema Diligências do item 0258 foram anexadas ao processo.

21/10/2020 - 10:59:33 Sistema O fornecedor RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0086 pelo
pregoeiro.

21/10/2020 - 10:59:33 Sistema Motivo: O Fornecedor solicitou desistência por ter cotado o item erroneamente.

21/10/2020 - 10:59:33 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante Rs Produtos Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 1,8450 e
marca MEDQUIMICA.

21/10/2020 - 10:59:33 Sistema Para o item 0086, o fornecedor Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda tem direito a
lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/10/2020 - 11:01:30 Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0086 para o fornecedor Life
Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 21/10/2020 às 12:01,
encerrando às 12:06:00.

21/10/2020 - 11:09:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 21/10/2020.
21/10/2020 - 11:10:01 Sistema Diligências do item 0020 foram anexadas ao processo.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.



27/10/2020 Portal de Compras Públicas | Ata

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AtaTotalParte6_126559 (1).html 163/175

Data Apelido Frase

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0128 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0192 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0200 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0209 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0216 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0230 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0232 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0243 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0256 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0263 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0279 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0307 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0308 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0309 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0322 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0330 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0333 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0335 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0338 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0361 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0367 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0368 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0381 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0422 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0423 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0424 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0465 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0489 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0501 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0522 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0563 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.
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21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0566 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0583 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0594 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0595 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0608 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0623 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0629 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0645 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0650 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 11:22:11 Sistema Para o item 0687 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Altermed Material Medico Hospitalar
Ltda.

21/10/2020 - 12:06:04 Sistema O item 0086 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
21/10/2020 - 12:06:04 Sistema O item 0086 foi encerrado.
21/10/2020 - 13:04:46 Sistema Para o item 0258 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BASCEL SOLUCOES LTDA.
21/10/2020 - 13:04:46 Sistema Para o item 0295 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BASCEL SOLUCOES LTDA.
21/10/2020 - 13:04:46 Sistema Para o item 0310 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BASCEL SOLUCOES LTDA.
21/10/2020 - 13:04:46 Sistema Para o item 0410 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BASCEL SOLUCOES LTDA.
21/10/2020 - 13:04:46 Sistema Para o item 0464 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BASCEL SOLUCOES LTDA.
21/10/2020 - 13:04:46 Sistema Para o item 0473 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BASCEL SOLUCOES LTDA.
21/10/2020 - 13:04:46 Sistema Para o item 0474 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BASCEL SOLUCOES LTDA.
21/10/2020 - 13:04:46 Sistema Para o item 0600 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BASCEL SOLUCOES LTDA.
21/10/2020 - 13:04:46 Sistema Para o item 0621 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BASCEL SOLUCOES LTDA.
21/10/2020 - 13:04:46 Sistema Para o item 0622 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BASCEL SOLUCOES LTDA.
21/10/2020 - 13:04:46 Sistema Para o item 0624 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BASCEL SOLUCOES LTDA.
21/10/2020 - 13:07:47 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
21/10/2020 - 13:07:47 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
21/10/2020 - 13:07:47 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
21/10/2020 - 13:07:47 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
21/10/2020 - 13:07:47 Sistema Para o item 0249 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
21/10/2020 - 13:07:47 Sistema Para o item 0319 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
21/10/2020 - 13:07:47 Sistema Para o item 0326 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
21/10/2020 - 13:07:47 Sistema Para o item 0329 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
21/10/2020 - 13:07:47 Sistema Para o item 0395 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
21/10/2020 - 13:07:47 Sistema Para o item 0570 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
21/10/2020 - 13:07:47 Sistema Para o item 0613 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
21/10/2020 - 13:07:47 Sistema Para o item 0660 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
21/10/2020 - 13:07:47 Sistema Para o item 0669 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
21/10/2020 - 13:08:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0086. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 21/10/2020.
21/10/2020 - 13:21:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0306. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 21/10/2020.
21/10/2020 - 13:24:44 Sistema Diligências do item 0306 foram anexadas ao processo.
21/10/2020 - 13:27:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0081. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 21/10/2020.
21/10/2020 - 13:31:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 21/10/2020.
21/10/2020 - 13:34:59 Sistema Diligências do item 0086 foram anexadas ao processo.
21/10/2020 - 13:42:38 Sistema Diligências do item 0054 foram anexadas ao processo.

21/10/2020 - 13:56:01 Sistema Para o item 0306 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comércio de Medicamentos Yumifarma
Ltda.

21/10/2020 - 13:56:01 Sistema Para o item 0344 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comércio de Medicamentos Yumifarma
Ltda.

21/10/2020 - 13:56:01 Sistema Para o item 0451 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comércio de Medicamentos Yumifarma
Ltda.

21/10/2020 - 13:56:01 Sistema Para o item 0616 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comércio de Medicamentos Yumifarma
Ltda.

21/10/2020 - 13:56:01 Sistema Para o item 0683 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comércio de Medicamentos Yumifarma
Ltda.

21/10/2020 - 13:56:01 Sistema Para o item 0684 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comércio de Medicamentos Yumifarma
Ltda.

21/10/2020 - 13:56:01 Sistema Para o item 0685 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comércio de Medicamentos Yumifarma
Ltda.

21/10/2020 - 14:00:28 Sistema Diligências do item 0081 foram anexadas ao processo.
21/10/2020 - 14:25:12 Sistema Diligências do item 0081 foram anexadas ao processo.
21/10/2020 - 14:42:34 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0094. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 21/10/2020.
21/10/2020 - 14:44:54 Sistema Diligências do item 0094 foram anexadas ao processo.

21/10/2020 - 14:51:38 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimeva Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

21/10/2020 - 14:51:38 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimeva Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

21/10/2020 - 14:51:38 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimeva Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

21/10/2020 - 14:51:38 Sistema Para o item 0166 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimeva Distribuidora de Medicamentos
Ltda.
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21/10/2020 - 14:51:38 Sistema Para o item 0178 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimeva Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

21/10/2020 - 14:51:38 Sistema Para o item 0199 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimeva Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

21/10/2020 - 14:51:38 Sistema Para o item 0261 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimeva Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

21/10/2020 - 14:51:38 Sistema Para o item 0324 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimeva Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

21/10/2020 - 14:51:38 Sistema Para o item 0365 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimeva Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

21/10/2020 - 14:51:38 Sistema Para o item 0366 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimeva Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

21/10/2020 - 14:51:38 Sistema Para o item 0443 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimeva Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

21/10/2020 - 14:51:38 Sistema Para o item 0626 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimeva Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

21/10/2020 - 14:51:38 Sistema Para o item 0638 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimeva Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

21/10/2020 - 14:51:38 Sistema Para o item 0666 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimeva Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

21/10/2020 - 14:51:38 Sistema Para o item 0676 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimeva Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

21/10/2020 - 14:53:32 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rs Produtos Hospitalares Ltda.

21/10/2020 - 14:55:08 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RG2S DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 14:55:08 Sistema Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RG2S DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 14:55:08 Sistema Para o item 0185 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RG2S DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 14:55:08 Sistema Para o item 0254 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RG2S DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 14:55:08 Sistema Para o item 0311 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RG2S DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 14:55:08 Sistema Para o item 0401 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RG2S DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 14:55:08 Sistema Para o item 0459 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RG2S DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 14:55:08 Sistema Para o item 0487 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RG2S DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 14:55:08 Sistema Para o item 0516 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RG2S DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 14:55:08 Sistema Para o item 0612 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RG2S DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 14:55:08 Sistema Para o item 0615 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RG2S DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 14:55:08 Sistema Para o item 0681 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RG2S DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

21/10/2020 - 14:57:33 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Werbran Distribuidora de
Medicamentos Ltda..

21/10/2020 - 14:57:33 Sistema Para o item 0281 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Werbran Distribuidora de
Medicamentos Ltda..

21/10/2020 - 14:57:33 Sistema Para o item 0282 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Werbran Distribuidora de
Medicamentos Ltda..

21/10/2020 - 14:57:33 Sistema Para o item 0417 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Werbran Distribuidora de
Medicamentos Ltda..

21/10/2020 - 14:57:33 Sistema Para o item 0517 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Werbran Distribuidora de
Medicamentos Ltda..

21/10/2020 - 14:57:33 Sistema Para o item 0523 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Werbran Distribuidora de
Medicamentos Ltda..

21/10/2020 - 14:57:33 Sistema Para o item 0584 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Werbran Distribuidora de
Medicamentos Ltda..

21/10/2020 - 14:57:33 Sistema Para o item 0657 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Werbran Distribuidora de
Medicamentos Ltda..

21/10/2020 - 14:57:33 Sistema Para o item 0658 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Werbran Distribuidora de
Medicamentos Ltda..

21/10/2020 - 14:57:33 Sistema Para o item 0659 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Werbran Distribuidora de
Medicamentos Ltda..

21/10/2020 - 16:52:20 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimaster Comercio de Produtos
Hospitalares Ltda.

21/10/2020 - 16:52:20 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimaster Comercio de Produtos
Hospitalares Ltda.

21/10/2020 - 16:52:20 Sistema Para o item 0137 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimaster Comercio de Produtos
Hospitalares Ltda.

21/10/2020 - 16:52:20 Sistema Para o item 0160 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimaster Comercio de Produtos
Hospitalares Ltda.

21/10/2020 - 16:52:20 Sistema Para o item 0181 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimaster Comercio de Produtos
Hospitalares Ltda.

21/10/2020 - 16:52:20 Sistema Para o item 0247 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimaster Comercio de Produtos
Hospitalares Ltda.

21/10/2020 - 16:52:20 Sistema Para o item 0265 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimaster Comercio de Produtos
Hospitalares Ltda.
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21/10/2020 - 16:52:20 Sistema Para o item 0327 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimaster Comercio de Produtos
Hospitalares Ltda.

21/10/2020 - 16:52:20 Sistema Para o item 0388 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimaster Comercio de Produtos
Hospitalares Ltda.

21/10/2020 - 16:52:20 Sistema Para o item 0391 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimaster Comercio de Produtos
Hospitalares Ltda.

21/10/2020 - 16:52:20 Sistema Para o item 0393 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimaster Comercio de Produtos
Hospitalares Ltda.

21/10/2020 - 16:52:20 Sistema Para o item 0415 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimaster Comercio de Produtos
Hospitalares Ltda.

21/10/2020 - 16:52:20 Sistema Para o item 0605 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimaster Comercio de Produtos
Hospitalares Ltda.

21/10/2020 - 16:52:20 Sistema Para o item 0661 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dimaster Comercio de Produtos
Hospitalares Ltda.

21/10/2020 - 16:53:07 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 21/10/2020 às 17:30.

21/10/2020 - 17:48:50 Sistema O prazo para recursos foi definido pelo pregoeiro para 22/10/2020 às 08:00, com limite de contrarrazão
para 23/10/2020 às 08:00.

22/10/2020 - 08:58:40 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
26/10/2020 - 17:14:34 Sistema O fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi rejeitado para o item 0244 pelo pregoeiro.

26/10/2020 - 17:14:34 Sistema O item 0244 tem como novo arrematante ILG COMERCIAL LTDA ME com valor unitário de R$ 4,3560 e
marca GERMED.

26/10/2020 - 17:14:35 Sistema Motivo: O fornecedor solicitou desclassificação por ter cotado erroneamente o item.
26/10/2020 - 17:15:19 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0244. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 27/10/2020.
26/10/2020 - 17:33:12 Sistema Diligências do item 0244 foram anexadas ao processo.
27/10/2020 - 08:19:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0052. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 27/10/2020.
27/10/2020 - 08:28:55 Sistema Diligências do item 0052 foram anexadas ao processo.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0054 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0055 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0056 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0057 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
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27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0058 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0059 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0060 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0061 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0062 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0063 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0064 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0066 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0067 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0068 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0069 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0070 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0071 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0072 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0073 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0074 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0075 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0076 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0077 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0078 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0079 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0080 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0081 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0082 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0083 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0085 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0086 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0087 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0088 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0089 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0091 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0092 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0093 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0094 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0095 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0096 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0097 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0098 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0099 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0100 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0101 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0102 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0103 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0104 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0105 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0106 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0107 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0108 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0109 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0110 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0111 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0112 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0113 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0114 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0115 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0116 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0117 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0118 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0119 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0120 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0121 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0122 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0123 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0124 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0125 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0126 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0127 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0128 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0129 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0130 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0131 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0132 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0134 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0135 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0136 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0137 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0138 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
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27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0139 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0140 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0141 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0142 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0143 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0145 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0146 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0147 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0148 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0150 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0151 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0152 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0153 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0154 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0155 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0156 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0157 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0158 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0159 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0160 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0161 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0162 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0163 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0164 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0166 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0167 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0168 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0169 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0170 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0171 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0172 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0173 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0174 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0175 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0176 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0177 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0178 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0179 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0180 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0181 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0182 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0183 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0184 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0185 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0186 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0187 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0188 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0189 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0190 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0191 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0192 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0193 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0194 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0195 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0196 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0197 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0198 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0199 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0200 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0201 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0202 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0203 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0204 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0207 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0208 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0209 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0210 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0211 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0213 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0214 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0215 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0216 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0217 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0218 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0219 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0220 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0221 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
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27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0222 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0223 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0224 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0225 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0226 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0227 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0228 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0229 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0230 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0231 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0232 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0233 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0234 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0235 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0236 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0237 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0238 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0239 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0240 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0241 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0242 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0243 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0244 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0245 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0246 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0247 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0248 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0249 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0250 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0251 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0252 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0253 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0254 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0255 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0256 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0257 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0258 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0259 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0260 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0261 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0262 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0263 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0264 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0265 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0266 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0267 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0268 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0269 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0271 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0272 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0273 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0274 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0275 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0276 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0277 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0278 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0279 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0280 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0281 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0282 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0283 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0284 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0285 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0286 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0287 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0288 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0289 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0290 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0291 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0292 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0293 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0294 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0295 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0296 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0297 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0298 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0299 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
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27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0301 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0302 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0303 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0304 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0305 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0306 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0307 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0308 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0309 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0310 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0311 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0312 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0314 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0315 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0316 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0317 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0318 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0319 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0320 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0321 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0322 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0323 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0324 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0326 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0327 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0328 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0329 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0330 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0331 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0332 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0333 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0334 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0335 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0336 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0337 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0338 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0339 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0340 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0341 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0342 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0343 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0344 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0345 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0346 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0347 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0348 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0349 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0350 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0351 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0352 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0353 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0354 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0355 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0356 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0357 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0358 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0359 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0360 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0361 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0362 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0363 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0364 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0365 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0366 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0367 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0368 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0369 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0370 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0371 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0372 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0373 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0374 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0375 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0376 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0377 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0378 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0379 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
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27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0380 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0381 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0383 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0384 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0385 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0386 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0387 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0388 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0389 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0390 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0391 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0392 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0393 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0395 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0396 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0397 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0398 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0399 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0400 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0401 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0402 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0403 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0405 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0406 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0407 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0408 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0409 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0410 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0411 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0412 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0413 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0414 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0415 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0416 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0417 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0418 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0419 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0420 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0421 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0422 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0423 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0424 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0425 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0426 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0427 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0428 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0429 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0430 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0432 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0433 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0434 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0435 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0436 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0437 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0438 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0439 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0440 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0441 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0442 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0443 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0444 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0445 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0446 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0447 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0448 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0449 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0450 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0451 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0452 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0453 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0454 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0455 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0456 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0457 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0458 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0459 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0460 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
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27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0461 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0462 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0463 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0464 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0465 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0466 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0467 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0468 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0469 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0470 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0471 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0472 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0473 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0474 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0475 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0476 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0478 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0479 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0480 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0481 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0482 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0483 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0484 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0485 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0486 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0487 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0488 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0489 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0490 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0491 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0492 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0493 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0494 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0495 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0496 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0497 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0498 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0499 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0500 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0501 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0502 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0503 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0504 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0505 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0506 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0507 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0508 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0509 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0510 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0511 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0512 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0513 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0514 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0515 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0516 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0517 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0518 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0519 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0520 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0521 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0522 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0523 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0524 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0525 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0526 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0527 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0528 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0529 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0530 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0531 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0532 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0533 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0534 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0535 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0536 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0537 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0538 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
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27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0540 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0541 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0542 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0543 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0544 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0545 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0546 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0547 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0548 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0549 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0550 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0551 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0552 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0553 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0554 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0555 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0556 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0557 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0558 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0559 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0560 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0561 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0562 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0563 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0564 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0565 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0566 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0567 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0568 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0569 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0570 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0571 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0572 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0573 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0574 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0575 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0576 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0577 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0578 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0579 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0580 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0581 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0582 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0583 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0584 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0585 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0586 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0587 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0588 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0589 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0590 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0591 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0593 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0594 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0595 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0596 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0597 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0598 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0599 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0600 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0601 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0602 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0603 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0604 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0605 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0606 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0607 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0608 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0609 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0610 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0611 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0612 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0613 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0614 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0615 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0616 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0617 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
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Data Apelido Frase
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0618 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0619 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0621 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0622 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0623 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0624 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0625 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0626 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0627 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0629 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0630 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0631 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0632 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0633 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0636 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0637 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0638 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0639 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0640 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0641 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0642 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0643 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0644 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0645 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0646 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0647 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0648 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0649 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0650 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0651 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0652 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0653 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0654 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0655 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0656 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0657 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0658 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0659 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0660 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0661 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0662 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0663 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0664 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0665 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0666 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0667 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0668 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0669 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0670 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0671 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0672 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0673 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0674 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0675 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0676 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0677 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0678 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0679 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0680 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0681 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0682 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0683 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0684 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0685 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0686 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0687 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0688 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0689 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.
27/10/2020 - 09:47:10 Sistema O Item 0690 foi adjudicado por INDIANE INÊS BIANCHI.

Esta ata foi gerada em 27/10/2020 às 16:39.

Documento com impressão fracionada - Continua na Parte 6

Esta ata foi gerada em 27/10/2020 às 16:39.
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INDIANE INÊS BIANCHI
Pregoeiro(a)

JACIR MIORANDO
Autoridade Competente

LAyS ALESSANDRA DA SILVA
Apoio

ILTON NUNES DOS SANTOS
Apoio

Gracieli Maria de lorenzi
Apoio


