
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA - ADMINISTRAÇÃO - (PA)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA / Nº Processo: 1258-

2020-040-01)

 

     às 10:01:19 horas do dia 23/09/2020 no endereço AVENIDA JK, bairro CENTRO, da

cidade de FLORESTA DO ARAGUAIA - PA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

ADVALDO RODRIGUES DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 1258-

2020-040-01 - 2020/011/2020 que tem por objeto Aquisição de medicamentos e insumos,

conforme as normas do componente Básico da Assistência Farmacêuticos, voltados aos

principais agravos e programas de Saúde de Atenção Básica, para o exercício financeiro de

2020.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Item 01

Lote (2) - item 02

Lote (3) - item 03

Lote (4) - item 04

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:16:36:417 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.830,00

21/09/2020 16:39:32:279 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.835,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:16:36:417 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 94,50

21/09/2020 16:39:32:279 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 58,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:16:36:417 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 990,00

21/09/2020 16:39:32:279 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 640,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:16:36:417 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.250,00

21/09/2020 16:39:32:279 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 750,00
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Lote (5) - ITEM 05

Lote (6) - item 06

Lote (7) - item 07

Lote (8) - item 08

Lote (9) - item 09

Lote (10) - item 10

Lote (11) - item 11

Lote (12) - item 12

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 16:39:32:279 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 52,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 16:40:02:988 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 130,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:20:14:124 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 87,50

21/09/2020 16:40:02:988 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:20:14:124 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 85,00

21/09/2020 16:40:02:988 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 55,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:20:14:124 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 136,00

21/09/2020 16:40:02:988 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 88,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:20:14:124 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 345,00

21/09/2020 16:40:02:988 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 220,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:23:36:795 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.052,00

21/09/2020 16:41:03:010 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 640,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:23:36:795 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 150,00

21/09/2020 16:41:03:010 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 100,00
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Lote (13) - item 13

Lote (14) - item 14

Lote (15) - item 15

Lote (16) - item 16

Lote (17) - item 17

Lote (18) - item 18

Lote (19) - item 19

Lote (20) - item 20

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:23:36:795 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 0,50

21/09/2020 16:41:03:010 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 960,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/09/2020 15:26:16:758 DISTRIBUIDORA G. F. HOSPITALAR LTDA EPP  R$ 1.550,00

22/09/2020 18:23:36:795 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 689,00

21/09/2020 16:41:03:010 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:23:36:795 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 12.105,00

21/09/2020 16:41:03:010 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 7.860,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:27:07:521 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 10.680,00

21/09/2020 16:42:21:616 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 6.975,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:27:07:521 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 5.810,00

21/09/2020 16:42:21:616 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 3.780,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:27:07:521 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 399,00

21/09/2020 16:42:21:616 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 260,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:27:07:521 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.593,00

21/09/2020 16:42:21:616 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.035,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (21) - item 21

Lote (22) - item 22

Lote (23) - ITEM 23

Lote (24) - item 24

Lote (25) - item 25

Lote (26) - item 26

Lote (27) - item 27

Lote (28) - item 28

22/09/2020 18:27:07:521 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 260,00

21/09/2020 16:42:21:616 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 180,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 16:44:33:363 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 55,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:30:56:076 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 863,00

21/09/2020 16:44:33:363 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 560,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:30:56:076 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.744,00

21/09/2020 16:44:33:363 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.135,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:30:56:076 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.050,00

21/09/2020 16:44:33:363 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:30:56:076 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 17,50

21/09/2020 16:44:33:363 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 10,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 21:53:13:160 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.200,00

21/09/2020 16:46:57:375 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 21:53:13:160 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 3.880,00

21/09/2020 16:46:57:375 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.520,00
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Lote (29) - item 29

Lote (30) - item 30

Lote (31) - item 31

Lote (32) - item 32

Lote (33) - item 33

Lote (34) - item 34

Lote (35) - item 35

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 21:53:13:160 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.187,50

21/09/2020 16:46:57:375 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.425,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 21:53:13:160 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 7.070,00

21/09/2020 16:46:57:375 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 4.592,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 16:48:53:111 CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA
E COME  R$ 4.940,00

22/09/2020 21:53:13:160 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 4.940,00

21/09/2020 16:46:57:375 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.120,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 21:57:01:115 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 600,00

21/09/2020 16:48:43:391 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 390,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 21:57:01:115 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 517,00

21/09/2020 16:48:43:391 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 340,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 21:57:01:115 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 444,00

21/09/2020 16:48:43:391 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 290,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 16:48:43:391 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 15,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 21:57:01:115 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 100,00
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Lote (36) - item 26

Lote (37) - item 37

Lote (38) - item 38

Lote (39) - item 39

Lote (40) - item 40

Lote (41) - item 41

Lote (42) - item 42

Lote (43) - item 43

21/09/2020 16:48:43:391 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 65,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:00:51:922 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 120,00

21/09/2020 16:50:32:135 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 75,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:00:51:922 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 70,00

21/09/2020 16:50:32:135 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 45,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:00:51:922 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 198,00

21/09/2020 16:50:32:135 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 128,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:00:51:922 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.500,00

21/09/2020 16:50:32:135 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 960,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:00:51:922 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 150,00

21/09/2020 16:50:32:135 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 16:52:16:419 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 550,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 16:52:16:419 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 4.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/10/2020 Página 6 de 330



Lote (44) - item 44

Lote (45) - item 45

Lote (46) - item 46

Lote (47) - item 47

Lote (48) - item 48

Lote (49) - item 49

Lote (50) - item 50

Lote (51) - item 51

21/09/2020 16:52:16:419 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.480,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 16:52:16:419 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 330,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 16:52:16:419 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 455,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:04:03:178 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 358,00

21/09/2020 16:53:41:155 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 117,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:04:03:178 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 204,00

21/09/2020 16:53:41:155 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 170,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:04:03:178 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 660,00

21/09/2020 16:53:41:155 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 420,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:04:03:178 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 870,00

21/09/2020 16:53:41:155 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:04:03:178 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.080,00

21/09/2020 16:53:41:155 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:07:01:571 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.315,00
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Lote (52) - item 52

Lote (53) - item 53

Lote (54) - item 54

Lote (55) - item 55

Lote (56) - item 56

Lote (57) - item 400

Lote (58) - item 58

Lote (59) - item 59

21/09/2020 16:55:10:883 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 850,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:07:01:571 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 480,00

21/09/2020 16:55:10:883 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:07:01:571 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 900,00

21/09/2020 16:55:10:883 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:07:01:571 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 360,00

21/09/2020 16:55:10:883 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:07:01:571 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 180,00

21/09/2020 16:55:10:883 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 115,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 16:56:34:640 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 820,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 16:56:34:640 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 52,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 16:56:34:640 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 63,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 16:56:34:640 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 451,00
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Lote (60) - item 60

Lote (61) - item 61

Lote (62) - item 62

Lote (63) - item 63

Lote (64) - item 64

Lote (65) - item 65

Lote (66) - item 66

Lote (67) - item 67

Lote (68) - item 68

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 16:56:34:640 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 480,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 16:58:58:132 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.050,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 16:58:58:132 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 16:58:58:132 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 348,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 16:58:58:132 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 90,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 16:58:58:132 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 550,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:00:55:908 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 35,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:00:55:908 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 246,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:00:55:908 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.016,00
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Lote (69) - item 69

Lote (70) - item 70

Lote (71) - item 71

Lote (72) - item 72

Lote (73) - item 73

Lote (74) - item 74

Lote (75) - item 75

Lote (76) - item 76

Lote (77) - item 77

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:00:55:908 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.120,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:00:55:908 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 60,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:03:11:189 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 4,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:03:11:189 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.012,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:03:11:189 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 8,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:03:11:189 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 19,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:03:11:189 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 15,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:04:38:041 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 420,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:04:38:041 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 190,40

19/10/2020 Página 10 de 330



Lote (78) - item 78

Lote (79) - item 79

Lote (80) - item 80

Lote (81) - item 81

Lote (82) - item 82

Lote (83) - item 83

Lote (84) - item 84

Lote (85) - item 85

Lote (86) - item 86

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:04:38:041 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 555,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:04:38:041 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 24,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:04:38:041 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 66,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:06:12:026 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 168,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:06:12:026 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:06:12:026 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 3,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:06:12:026 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 230,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:06:12:026 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 212,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/09/2020 15:29:05:267 DISTRIBUIDORA G. F. HOSPITALAR LTDA EPP  R$ 224,80

21/09/2020 17:08:03:354 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 76,60
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Lote (87) - item 87

Lote (88) - item 88

Lote (89) - item 89

Lote (90) - item 90

Lote (91) - item 91

Lote (92) - item 92

Lote (93) - item 93

Lote (94) - item 94

Lote (95) - item 95

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:08:03:354 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 166,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:08:03:354 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 20,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:08:03:354 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 840,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:08:03:354 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:09:49:910 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 66,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:09:49:910 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 28,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:09:49:910 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 96,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:46:54:015 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 8.120,00

21/09/2020 17:09:49:910 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 5.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:46:54:015 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 7.160,00
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Lote (96) - item 96

Lote (97) - item 97

Lote (98) - item 98

Lote (99) - item 99

Lote (100) - item 100

Lote (101) - item 101

Lote (102) - item 102

Lote (103) - item 103

21/09/2020 17:09:49:910 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 4.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:13:57:050 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:13:57:050 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 56,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:13:57:050 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:13:57:050 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 150,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:13:57:050 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:13:45:728 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 650,00

21/09/2020 17:15:24:777 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 120,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:13:45:728 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 900,00

21/09/2020 17:15:24:777 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 550,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:13:45:728 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 480,00

21/09/2020 17:15:24:777 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 310,00
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Lote (104) - item 104

Lote (105) - item 105

Lote (106) - item 106

Lote (107) - item 107

Lote (108) - item 108

Lote (109) - item 109

Lote (110) - item 110

Lote (111) - item 111

Lote (112) - item 112

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:13:45:728 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 375,00

21/09/2020 17:15:24:777 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:13:45:728 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 510,00

21/09/2020 17:15:24:777 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 330,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:16:48:532 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:16:48:532 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:16:48:532 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:16:48:532 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 15,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:16:48:532 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 5,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:19:14:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 10,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (113) - item 113

Lote (114) - item 114

Lote (115) - item 115

Lote (116) - item 116

Lote (117) - item 117

Lote (118) - item 118

Lote (119) - item 119

Lote (120) - item 120

Lote (121) - item 121

21/09/2020 17:19:14:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 70,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:19:14:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 80,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:19:14:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 10,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:19:14:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 73,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:20:45:936 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 33,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:20:45:936 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 10,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:20:45:936 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 30,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:20:45:936 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 7,95

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:20:45:936 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 3,60

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (122) - item 122

Lote (123) - item 123

Lote (124) - item 124

Lote (125) - item 125

Lote (126) - item 126

Lote (127) - item 127

Lote (128) - item 128

Lote (129) - item 129

21/09/2020 17:22:16:316 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 78,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:22:16:316 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:22:16:316 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 12,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:22:16:316 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 110,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:22:16:316 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 8,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:17:34:120 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 30,00

21/09/2020 17:23:48:189 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 20,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:17:34:120 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 316,00

21/09/2020 17:23:48:189 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 208,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:17:34:120 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 425,00

21/09/2020 17:23:48:189 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 275,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:17:34:120 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.375,80

21/09/2020 17:23:48:189 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 894,00
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Lote (130) - item 130

Lote (131) - item 131

Lote (132) - item 132

Lote (133) - item 133

Lote (134) - item 134

Lote (135) - item 135

Lote (136) - item 136

Lote (137) - item 137

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:17:34:120 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 95,00

21/09/2020 17:23:48:189 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 60,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:20:48:546 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 210,00

21/09/2020 17:26:04:064 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 180,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:20:48:546 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.340,00

21/09/2020 17:26:04:064 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 860,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:20:48:546 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 120,00

21/09/2020 17:26:04:064 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 80,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:20:48:546 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 602,00

21/09/2020 17:26:04:064 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 390,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:20:48:546 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 534,00

21/09/2020 17:26:04:064 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 106,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:27:32:705 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 345,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:27:32:705 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 200,00
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Lote (138) - item 138

Lote (139) - item 139

Lote (140) - item 140

Lote (141) - item 141

Lote (142) - item 142

Lote (143) - item 143

Lote (144) - item 144

Lote (145) - item 145

Lote (146) - item 146

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:27:32:705 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 360,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:27:32:705 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 180,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:27:32:705 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 64,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:22:50:540 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 150,00

21/09/2020 17:29:14:726 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 90,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:22:50:540 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 100,00

21/09/2020 17:29:14:726 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 60,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:22:50:540 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 8.275,00

21/09/2020 17:29:14:726 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 5.375,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:29:14:726 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 110,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:29:14:726 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 177,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/10/2020 Página 18 de 330



Lote (147) - item 147

Lote (148) - item 148

Lote (149) - item 149

Lote (150) - item 150

Lote (151) - item 151

Lote (152) - item 152

Lote (153) - item 153

Lote (154) - item 154

21/09/2020 17:30:44:325 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 60,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:30:44:325 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 242,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:30:44:325 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/09/2020 15:31:34:238 DISTRIBUIDORA G. F. HOSPITALAR LTDA EPP  R$ 1.000,00

21/09/2020 17:30:44:325 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 225,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:30:44:325 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 72,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:25:57:162 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.080,00

21/09/2020 17:32:20:006 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:25:57:162 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 300,00

21/09/2020 17:32:20:006 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:25:57:162 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 696,00

21/09/2020 17:32:20:006 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 448,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:25:57:162 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 3.700,00
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Lote (155) - item 155

Lote (156) - item 156

Lote (157) - item 157

Lote (158) - item 158

Lote (159) - item 159

Lote (160) - item 160

Lote (161) - item 161

Lote (162) - item 162

Lote (163) - item 163

21/09/2020 17:32:20:006 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:25:57:162 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.140,00

21/09/2020 17:32:20:006 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 740,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:33:39:895 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 130,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:33:39:895 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 125,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:33:39:895 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 136,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:33:39:895 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:33:39:895 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:35:44:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 18,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:35:44:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 13,20

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (164) - item 164

Lote (165) - item 165

Lote (166) - item 166

Lote (167) - item 167

Lote (168) - item 168

Lote (169) - item 169

Lote (170) - item 170

Lote (171) - item 171

Lote (172) - item 172

21/09/2020 17:35:44:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 44,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:35:44:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.154,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:35:44:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 10,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:38:51:357 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.480,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:38:51:357 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 140,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:38:51:357 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 170,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:38:51:357 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:38:51:357 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:40:24:560 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (173) - item 173

Lote (174) - item 174

Lote (175) - item 175

Lote (176) - item 176

Lote (177) - item 177

Lote (178) - item 178

Lote (179) - item 179

Lote (180) - item 180

Lote (181) - item 181

21/09/2020 17:40:24:560 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:40:24:560 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:40:24:560 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 880,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:40:24:560 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 220,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:42:24:613 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 420,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:42:24:613 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.048,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:42:24:613 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 19,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:42:24:613 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 120,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:42:24:613 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 720,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (182) - item 182

Lote (183) - item 183

Lote (184) - item 184

Lote (185) - item 185

Lote (186) - item 186

Lote (187) - item 187

Lote (188) - item 188

Lote (189) - item 189

21/09/2020 17:43:44:883 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 410,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:43:44:883 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 180,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:43:44:883 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 120,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:43:44:883 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 210,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:43:44:883 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 120,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:30:45:203 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.000,00

21/09/2020 17:45:09:401 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 650,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/09/2020 15:34:19:179 DISTRIBUIDORA G. F. HOSPITALAR LTDA EPP  R$ 29.300,00

22/09/2020 22:30:45:203 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 4.480,00

21/09/2020 17:45:09:401 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:30:45:203 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 3.600,00

21/09/2020 17:45:09:401 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:30:45:203 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 386,00

19/10/2020 Página 23 de 330



Lote (190) - item 190

Lote (191) - lote 191

Lote (192) - LOTE 192

Lote (193) - LOTE 193

Lote (194) - LOTE 194

Lote (195) - LOTE 195

Lote (196) - LOTE 196

Lote (197) - LOTE 197

21/09/2020 17:45:09:401 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:30:45:203 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.260,00

21/09/2020 17:45:09:401 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:34:16:937 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.730,00

21/09/2020 17:46:47:570 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.120,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:34:16:937 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 240,00

21/09/2020 17:46:47:570 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:34:16:937 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.220,00

21/09/2020 17:46:47:570 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:34:16:937 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 6.000,00

21/09/2020 17:46:47:570 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 3.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:34:16:937 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 300,00

21/09/2020 17:46:47:570 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:48:07:549 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 115,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (198) - LOTE 198

Lote (199) - LOTE 199

Lote (200) - LOTE 200

Lote (201) - LOTE 201

Lote (202) - LOTE 202

Lote (203) - LOTE 203

Lote (204) - LOTE 204

Lote (205) - LOTE 205

21/09/2020 17:48:07:549 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 107,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:48:07:549 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 120,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:48:07:549 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:48:07:549 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 150,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:36:48:421 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.080,00

21/09/2020 17:51:13:578 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 660,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:36:48:421 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 696,00

21/09/2020 17:51:13:578 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:36:48:421 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 642,00

21/09/2020 17:51:13:578 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 420,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:51:13:578 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.080,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:36:48:421 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.800,00

21/09/2020 17:51:13:578 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 900,00
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Lote (206) - LOTE 206

Lote (207) - LOTE 207

Lote (208) - LOTE 208

Lote (209) - LOTE 209

Lote (210) - LOTE 210

Lote (211) - LOTE 211

Lote (212) - LOTE 212

Lote (213) - LOTE 213

Lote (214) - LOTE 214

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:52:38:778 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 120,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:52:38:778 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 90,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:52:38:778 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 120,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:52:38:778 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 120,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:52:38:778 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:53:57:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 420,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:53:57:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 18,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:53:57:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 784,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:53:57:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 450,00
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Lote (215) - LOTE 215

Lote (216) - LOTE 216

Lote (217) - LOTE 217

Lote (218) - item 218

Lote (219) - item 219

Lote (220) - item 220

Lote (221) - item 221

Lote (222) - item 222

Lote (223) - item 223

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:53:57:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:55:16:166 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/09/2020 15:37:03:608 DISTRIBUIDORA G. F. HOSPITALAR LTDA EPP  R$ 8.800,00

21/09/2020 17:55:16:166 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:55:16:166 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:55:16:166 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 410,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 17:55:16:166 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 441,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 18:00:37:948 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 18:00:37:948 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 18:00:37:948 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 88,00
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Lote (224) - item 224

Lote (225) - item 224

Lote (226) - item 226

Lote (227) - item 227

Lote (228) - item 228

Lote (229) - item 229

Lote (230) - item 230

Lote (231) - item 231

Lote (232) - item 232

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 18:00:37:948 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 90,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 18:00:37:948 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 18:03:07:835 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 120,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 18:03:07:835 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 40,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 18:03:07:835 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 18:03:07:835 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 18:03:07:835 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 40,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 18:06:10:876 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 44,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 18:06:10:876 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 200,00
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Lote (233) - item 233

Lote (234) - item 234

Lote (235) - item 235

Lote (236) - item 236

Lote (237) - item 237

Lote (238) - item 238

Lote (239) - item 239

Lote (240) - item 40

Lote (241) - item 241

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 18:06:10:876 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 183,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 18:06:10:876 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2020 18:06:10:876 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:13:19:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 180,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:13:19:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 510,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:13:19:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 220,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:13:19:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 70,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:13:19:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:24:19:007 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 8,00
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Lote (242) - item 242

Lote (243) - item 243

Lote (244) - item 244

Lote (245) - item 245

Lote (246) - item 246

Lote (247) - item 247

Lote (248) - item 248

Lote (249) - item 249

Lote (250) - item 250

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:24:19:007 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.780,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:24:19:007 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 770,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:24:19:007 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 110,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:24:19:007 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:31:43:224 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 88,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:31:43:224 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 208,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:31:43:224 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 560,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:31:43:224 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 249,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:31:43:224 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 770,00
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Lote (251) - item 251

Lote (252) - item 252

Lote (253) - item 253

Lote (254) - item 254

Lote (255) - item 255

Lote (256) - item 256

Lote (257) - item 257

Lote (258) - item 258

Lote (259) - item 259

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:38:48:739 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 290,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:38:48:739 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 170,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:38:48:739 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 65,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:38:48:739 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 360,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:38:48:739 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.350,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:45:57:713 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.350,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:45:57:713 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 286,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:45:57:713 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 340,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:45:57:713 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 240,00
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Lote (260) - item 260

Lote (261) - item 261

Lote (262) - item 262

Lote (263) - item 263

Lote (264) - item 264

Lote (265) - item 265

Lote (266) - item 266

Lote (267) - item 267

Lote (268) - item 268

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:45:57:713 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 580,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:49:56:466 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/09/2020 15:39:48:518 DISTRIBUIDORA G. F. HOSPITALAR LTDA EPP  R$ 6.700,00

22/09/2020 08:49:56:466 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.570,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:49:56:466 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 292,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:49:56:466 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:49:56:466 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 570,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:50:42:541 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.920,00

22/09/2020 08:56:22:891 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.240,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:50:42:541 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.650,00

22/09/2020 08:56:22:891 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (269) - item 269

Lote (270) - item 270

Lote (271) - item 271

Lote (272) - item 272

Lote (273) - item 273

Lote (274) - item 274

Lote (275) - item 275

Lote (276) - item 276

22/09/2020 18:50:42:541 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.940,00

22/09/2020 08:56:22:891 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.260,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:56:22:891 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:50:42:541 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.680,00

22/09/2020 08:56:22:891 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.080,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:58:32:597 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 480,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:58:32:597 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:58:32:597 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 3.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:58:32:597 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 460,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 08:58:32:597 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 375,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:40:45:407 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.725,00

22/09/2020 09:01:37:914 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.125,00
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Lote (277) - item 277

Lote (278) - item 278

Lote (279) - item 279

Lote (280) - LOTE 280

Lote (281) - LOTE 281

Lote (282) - LOTE 282

Lote (283) - LOTE 283

Lote (284) - LOTE 284

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:40:45:407 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.782,00

22/09/2020 09:01:37:914 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.155,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:40:45:407 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 3.220,00

22/09/2020 09:01:37:914 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.090,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:40:45:407 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 8.196,00

22/09/2020 09:01:37:914 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 5.328,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:40:45:407 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 4.040,00

22/09/2020 09:01:37:914 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.620,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:45:07:370 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.640,00

22/09/2020 09:04:38:858 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.740,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:45:07:370 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 543,48

22/09/2020 09:04:38:858 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 352,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:45:07:370 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.306,00

22/09/2020 09:04:38:858 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 848,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (285) - LOTE 285

Lote (286) - LOTE 286

Lote (287) - LOTE 287

Lote (288) - LOTE 288

Lote (289) - LOTE 289

Lote (290) - LOTE 290

Lote (291) - LOTE 291

Lote (292) - LOTE 292

22/09/2020 09:04:38:858 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 150,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:45:07:370 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 879,00

22/09/2020 09:04:38:858 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 570,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:48:04:015 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 504,00

22/09/2020 09:07:29:988 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 330,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:48:04:015 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 150,00

22/09/2020 09:07:29:988 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 150,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:48:04:015 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.146,50

22/09/2020 09:07:29:988 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 745,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:48:04:015 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 297,00

22/09/2020 09:07:29:988 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 192,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:48:04:015 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.640,00

22/09/2020 09:07:29:988 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.720,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:10:25:011 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 187,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (293) - LOTE 293

Lote (294) - LOTE 294

Lote (295) - LOTE 295

Lote (296) - LOTE 296

Lote (297) - LOTE 297

Lote (298) - LOTE 298

Lote (299) - LOTE 299

Lote (300) - LOTE 300

Lote (301) - LOTE 301

22/09/2020 09:10:25:011 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 495,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:10:25:011 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 656,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:10:25:011 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:10:25:011 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.355,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:15:00:509 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 44,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:15:00:509 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.210,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:15:00:509 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:15:00:509 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 870,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:15:00:509 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.340,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/10/2020 Página 36 de 330



Lote (302) - LOTE 302

Lote (303) - LOTE 303

Lote (304) - LOTE 304

Lote (305) - LOTE 305

Lote (306) - LOTE 306

Lote (307) - LOTE 307

Lote (308) - lote 308

Lote (309) - LOTE 309

Lote (310) - LOTE 310

22/09/2020 09:17:30:878 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 10,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:17:30:878 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.020,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:17:30:878 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 6.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:17:30:878 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 192,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:17:30:878 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 448,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:24:28:215 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 130,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:24:28:215 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 204,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:24:28:215 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 170,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:24:28:215 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 606,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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22/09/2020 09:24:28:215 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 606,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:26:48:231 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 789,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:26:48:231 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 430,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:26:48:231 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 380,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:26:48:231 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 375,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 09:26:48:231 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 850,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:09:13:980 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 305,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:50:50:508 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.356,00

22/09/2020 10:09:13:980 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 880,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:50:50:508 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.472,00

22/09/2020 10:09:13:980 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 956,00
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Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:50:50:508 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 331,50

22/09/2020 10:09:13:980 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 214,50

21/09/2020 10:39:34:018 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 330,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/09/2020 15:42:12:689 DISTRIBUIDORA G. F. HOSPITALAR LTDA EPP  R$ 9.800,00

22/09/2020 22:50:50:508 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 6.790,00

22/09/2020 10:09:13:980 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 4.410,00

21/09/2020 10:39:34:018 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 8.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/09/2020 15:46:25:479 DISTRIBUIDORA G. F. HOSPITALAR LTDA EPP  R$ 6.300,00

22/09/2020 22:56:04:173 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 4.110,00

22/09/2020 10:11:34:691 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.670,00

21/09/2020 10:46:05:871 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 7.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:55:21:113 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUT H  R$ 78.600,00

22/09/2020 22:56:04:173 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 78.600,00

22/09/2020 10:11:34:691 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 51.000,00

21/09/2020 10:46:05:871 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 22:56:04:173 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 780,00

22/09/2020 10:11:34:691 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 480,00

21/09/2020 10:46:05:871 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:55:21:113 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUT H  R$ 2.300,00
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22/09/2020 22:56:04:173 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.300,00

22/09/2020 10:11:34:691 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.450,00

21/09/2020 10:46:05:871 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:11:34:691 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 72,60

21/09/2020 10:46:05:871 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 942,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:14:04:669 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 72,60

21/09/2020 10:48:57:026 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:14:04:669 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 195,00

21/09/2020 10:48:57:026 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 380,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:14:04:669 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 247,00

21/09/2020 10:48:57:026 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.106,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:14:04:669 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 719,00

21/09/2020 10:48:57:026 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.480,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:14:04:669 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 962,00

21/09/2020 10:48:57:026 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.840,00
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Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:16:44:844 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 10.209,00

21/09/2020 10:51:17:800 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 15.707,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:58:43:916 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUT H  R$ 12.100,00

22/09/2020 10:16:44:844 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 7.865,00

21/09/2020 10:51:17:800 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:16:44:844 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 3.196,00

21/09/2020 10:51:17:800 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:16:44:844 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 35.040,00

21/09/2020 10:51:17:800 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 53.907,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:16:44:844 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.860,00

21/09/2020 10:51:17:800 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:20:01:107 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 33,84

21/09/2020 10:54:34:800 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 17,64

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:20:01:107 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 212,76
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21/09/2020 10:54:34:800 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 6,48

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:20:01:107 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 212,96

21/09/2020 10:54:34:800 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 6,48

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:20:01:107 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 301,68

21/09/2020 10:54:34:800 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 432,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:20:01:107 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 97,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:22:44:601 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 111,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:22:44:601 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 180,00

21/09/2020 13:05:30:830 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 330,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:22:44:601 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 46,40

21/09/2020 13:05:30:830 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 150,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:22:44:601 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 83,10

21/09/2020 13:05:30:830 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 390,00
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Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:22:44:601 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 30,00

21/09/2020 13:05:30:830 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:26:07:209 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 7,00

21/09/2020 13:07:39:070 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 12,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:26:07:209 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 18,30

21/09/2020 13:07:39:070 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 27,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:26:07:209 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:26:07:209 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.100,00

21/09/2020 13:07:39:070 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:26:07:209 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 510,00

21/09/2020 13:07:39:070 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.278,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:53:06:598 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.020,00

22/09/2020 10:36:20:367 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.300,00

21/09/2020 13:09:34:432 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.500,00
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Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:53:06:598 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.400,00

22/09/2020 10:36:20:367 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.560,00

21/09/2020 13:09:34:432 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:53:06:598 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.200,00

22/09/2020 10:36:20:367 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 780,00

21/09/2020 13:09:34:432 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:53:06:598 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.940,00

22/09/2020 10:36:20:367 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.900,00

21/09/2020 13:09:34:432 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 10:36:20:367 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 0,84

21/09/2020 13:09:34:432 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 184,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:57:03:019 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 29.514,00

22/09/2020 10:38:30:565 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 19.188,00

21/09/2020 13:11:35:176 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 39.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:57:03:019 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 32,80

22/09/2020 10:38:30:565 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 22,00
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Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 18:57:03:019 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.239,00

22/09/2020 10:38:30:565 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 805,92

21/09/2020 13:11:35:176 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.980,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 20:01:48:401 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUT H  R$ 44.800,00

22/09/2020 18:57:03:019 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 44.800,00

22/09/2020 10:38:30:565 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 29.120,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 20:01:48:401 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUT H  R$ 59.720,00

22/09/2020 18:57:03:019 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 59.720,00

22/09/2020 10:38:30:565 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 38.800,00

21/09/2020 13:11:35:176 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.040,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:00:28:953 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.751,00

22/09/2020 10:53:08:649 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.788,00

21/09/2020 13:13:13:638 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:00:28:953 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 38.050,00

22/09/2020 10:53:08:649 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 24.700,00

21/09/2020 13:13:13:638 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.350,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:00:28:953 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.020,00

22/09/2020 10:53:08:649 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 660,00

21/09/2020 13:13:13:638 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.800,00

19/10/2020 Página 45 de 330



Lote (364) - item 364

Lote (365) - item 365

Lote (366) - item 366

Lote (367) - item 367

Lote (368) - item 368

Lote (369) - item 369

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:00:28:953 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.820,00

22/09/2020 10:53:08:649 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.800,00

21/09/2020 13:13:13:638 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.960,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:00:28:953 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 300,00

22/09/2020 10:53:08:649 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 195,00

21/09/2020 13:13:13:638 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 440,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:02:58:775 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 305,00

22/09/2020 10:56:08:178 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 200,00

21/09/2020 13:14:36:207 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:02:58:775 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 325,00

22/09/2020 10:56:08:178 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 225,00

21/09/2020 13:14:36:207 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 460,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:02:58:775 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 345,00

22/09/2020 10:56:08:178 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 240,00

21/09/2020 13:14:36:207 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 470,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:02:58:775 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 425,00

22/09/2020 10:56:08:178 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 275,00

21/09/2020 13:14:36:207 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 480,00
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Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:02:58:775 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 255,90

22/09/2020 10:56:08:178 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 166,50

21/09/2020 13:14:36:207 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 780,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:06:12:713 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 286,80

22/09/2020 11:02:02:783 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 186,50

21/09/2020 13:16:24:628 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:06:12:713 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.517,00

22/09/2020 11:02:02:783 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 986,00

21/09/2020 13:16:24:628 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:06:12:713 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 9.402,00

22/09/2020 11:02:02:783 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 6.108,00

21/09/2020 13:16:24:628 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 45.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:06:12:713 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 8.910,00

22/09/2020 11:02:02:783 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 5.790,00

21/09/2020 13:16:24:628 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 45.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:02:02:783 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 21,00

21/09/2020 13:16:24:628 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.300,00
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Lote (380) - item 380

Lote (381) - item 381

Lote (382) - item 382

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:06:13:048 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 12,00

21/09/2020 13:18:47:484 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 23:03:03:153 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 476,50

22/09/2020 11:06:13:048 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 310,00

21/09/2020 13:18:47:484 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 850,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 23:03:03:153 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.434,00

22/09/2020 11:06:13:048 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.000,00

21/09/2020 13:18:47:484 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.780,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 23:03:03:153 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 62.130,00

22/09/2020 11:06:13:048 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 40.380,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 23:03:03:153 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 285,60

22/09/2020 11:06:13:048 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 185,00

21/09/2020 13:18:47:484 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 280,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 23:00:27:065 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.249,00

22/09/2020 11:08:19:385 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 812,00

21/09/2020 13:20:21:660 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.600,00
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Lote (384) - item 384

Lote (385) - item 385

Lote (386) - item 386

Lote (387) - item 387

Lote (388) - item 388

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 23:00:27:065 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 6.440,00

22/09/2020 11:08:19:385 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 4.200,00

21/09/2020 13:20:21:660 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 23:00:27:065 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.386,00

22/09/2020 11:08:19:385 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 900,00

21/09/2020 13:20:21:660 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.960,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 23:00:27:065 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 99,60

22/09/2020 11:08:19:385 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 64,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 23:00:27:065 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.180,00

22/09/2020 11:08:19:385 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 770,00

21/09/2020 13:20:21:660 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.050,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:11:38:789 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 890,00

21/09/2020 13:22:23:419 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:11:38:789 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 438,00

21/09/2020 13:22:23:419 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.088,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:11:38:789 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 315,00
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Lote (390) - item 390

Lote (391) - item 391

Lote (392) - item 392

Lote (393) - item 393

Lote (394) - item 394

Lote (395) - item 395

21/09/2020 13:22:23:419 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:11:38:789 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 315,00

21/09/2020 13:22:23:419 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:11:38:789 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 315,00

21/09/2020 13:22:23:419 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:17:50:300 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 132,00

21/09/2020 13:25:24:052 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 210,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:17:50:300 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 256,00

21/09/2020 13:25:24:052 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.680,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:17:50:300 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 26,00

21/09/2020 13:25:24:052 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 62,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:17:50:300 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 238,80

21/09/2020 13:25:24:052 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 62,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:17:50:300 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 780,00
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Lote (398) - item 398

Lote (399) - item 399

Lote (400) - item 400

Lote (401) - item 401

Lote (402) - item 402

21/09/2020 13:25:24:052 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 62,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:19:54:328 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 30,40

21/09/2020 13:28:47:713 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 62,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:19:54:328 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 34,80

21/09/2020 13:28:47:713 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 62,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:19:54:328 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 505,62

21/09/2020 13:28:47:713 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.275,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:19:54:328 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 110,00

21/09/2020 13:28:47:713 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 280,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:19:54:328 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 130,00

21/09/2020 13:28:47:713 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 280,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:08:59:514 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.300,00

22/09/2020 11:25:10:085 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.480,00

21/09/2020 13:30:04:014 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 560,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (408) - item 408

Lote (409) - item 409

22/09/2020 19:08:59:514 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 180,00

22/09/2020 11:25:10:085 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 110,00

21/09/2020 13:30:04:014 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 280,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:08:59:514 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 240,00

22/09/2020 11:25:10:085 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 150,00

21/09/2020 13:30:04:014 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 280,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:08:59:514 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.500,00

22/09/2020 11:25:10:085 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 950,00

21/09/2020 13:30:04:014 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 19:08:59:514 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 114,00

22/09/2020 11:25:10:085 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 74,00

21/09/2020 13:30:04:014 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 196,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:28:06:830 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 113,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:28:06:830 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 68,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:28:06:830 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 32,80

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (414) - item 414

Lote (415) - item 415

22/09/2020 11:28:06:830 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 80,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:28:06:830 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 164,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 23:05:52:452 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 6.770,00

22/09/2020 11:31:35:612 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 4.400,00

21/09/2020 13:32:59:726 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 260,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 23:05:52:452 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 388,00

22/09/2020 11:31:35:612 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 244,00

21/09/2020 13:32:59:726 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 560,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 23:05:52:452 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 388,00

22/09/2020 11:31:35:612 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 252,00

21/09/2020 13:32:59:726 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 560,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 23:05:52:452 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 362,00

22/09/2020 11:31:35:612 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 235,00

21/09/2020 13:32:59:726 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 560,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 23:05:52:452 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 658,00

22/09/2020 11:31:35:612 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 430,00

21/09/2020 13:32:59:726 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 560,00
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Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:33:47:864 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 39,60

21/09/2020 13:34:22:372 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.080,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:33:47:864 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 55,00

21/09/2020 13:34:22:372 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 230,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 23:07:29:989 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.466,00

22/09/2020 11:33:47:864 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.602,00

21/09/2020 13:34:22:372 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.620,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:33:47:864 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 31,00

21/09/2020 13:34:22:372 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 8.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:33:47:864 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 730,00

21/09/2020 13:34:22:372 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:36:17:181 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 600,00

21/09/2020 13:36:14:583 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 510,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:36:17:181 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 260,00
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21/09/2020 13:36:14:583 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 870,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:36:17:181 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.122,00

21/09/2020 13:36:14:583 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:36:17:181 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 150,00

21/09/2020 13:36:14:583 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 330,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:36:17:181 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 94,00

21/09/2020 13:36:14:583 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:39:54:718 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 17,00

21/09/2020 13:37:51:136 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:39:54:718 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 700,00

21/09/2020 13:37:51:136 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:39:54:718 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 550,00

21/09/2020 13:37:51:136 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:39:54:718 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 460,00
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Lote (435) - item 435

21/09/2020 13:37:51:136 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.150,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:39:54:718 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 397,50

21/09/2020 13:37:51:136 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 970,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 23:10:03:457 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 834,64

22/09/2020 11:45:10:093 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 542,60

21/09/2020 13:39:16:865 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.416,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:45:10:093 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 14,00

21/09/2020 13:39:16:865 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 96,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 23:10:03:457 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 9.708,00

22/09/2020 11:45:10:093 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 6.300,00

21/09/2020 13:39:16:865 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 36.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 23:10:03:457 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 650,00

22/09/2020 11:45:10:093 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 400,00

21/09/2020 13:39:16:865 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 23:10:03:457 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 192,00

22/09/2020 11:45:10:093 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 124,00

21/09/2020 13:39:16:865 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 210,00
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Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:48:08:370 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 100,00

21/09/2020 13:40:25:322 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 210,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:48:08:370 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 96,00

21/09/2020 13:40:25:322 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 210,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:48:08:370 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 62,00

21/09/2020 13:40:25:322 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 196,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:48:08:370 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 64,00

21/09/2020 13:40:25:322 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 198,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:48:08:370 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.034,00

21/09/2020 13:40:25:322 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:50:36:544 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.322,00

21/09/2020 13:41:39:542 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.040,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:50:36:544 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 55,00

21/09/2020 13:41:39:542 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 220,00
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Lote (443) - item  443

Lote (444) - item 444

Lote (445) - item 445

Lote (446) - item 446

Lote (447) - item 447

Lote (448) - item 448

Lote (449) - item 449

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:50:36:544 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 366,00

21/09/2020 13:41:39:542 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 324,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:50:36:544 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 269,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:50:36:544 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.480,00

21/09/2020 13:41:39:542 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.150,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:53:10:426 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 189,00

21/09/2020 13:42:50:630 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 360,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:53:10:426 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 216,00

21/09/2020 13:42:50:630 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 360,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:53:10:426 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 216,00

21/09/2020 13:42:50:630 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 360,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:53:10:426 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 353,00

21/09/2020 13:42:50:630 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 360,00
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Lote (450) - item 450

Lote (451) - item 451

Lote (452) - item 452

Lote (453) - item 453

Lote (454) - item 454

Lote (455) - item 455

Lote (456) - item 456

Lote (457) - item 457

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:53:10:426 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 244,05

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:55:42:899 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 117,00

21/09/2020 13:44:56:069 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 180,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:55:42:899 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 30,00

21/09/2020 13:44:56:069 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:55:42:899 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 7,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:55:42:899 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 130,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:55:42:899 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.316,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:57:11:855 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 148,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/09/2020 11:57:11:855 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 30,00
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Lote (1) - Item 01

Lote (2) - item 02

Lote (3) - item 03

Lote (4) - item 04

Lote (5) - ITEM 05

Lote (6) - item 06

Lote (7) - item 07

Lote (8) - item 08

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 10:12:29:836 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.600,00

23/09/2020 10:11:34:340 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.649,90

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 10:08:41:661 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 58,00

21/09/2020 16:39:32:279 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 58,50

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 10:11:16:047 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 600,00

21/09/2020 16:39:32:279 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 640,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 10:19:19:851 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 615,00

23/09/2020 10:18:17:450 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 649,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:39:32:279 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 52,50

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:40:02:988 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 130,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 10:34:42:243 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 47,90

23/09/2020 10:33:22:357 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 48,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 10:36:58:425 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 53,90
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Lote (9) - item 09

Lote (10) - item 10

Lote (11) - item 11

Lote (12) - item 12

Lote (13) - item 13

Lote (14) - item 14

Lote (15) - item 15

Lote (16) - item 16

23/09/2020 10:34:52:866 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 54,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 10:39:01:874 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 79,00

23/09/2020 10:37:00:132 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 80,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 10:40:55:450 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 78,00

23/09/2020 10:38:57:158 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 10:52:37:875 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 369,00

23/09/2020 10:51:47:456 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 370,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 11:04:22:238 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 84,00

23/09/2020 11:02:38:464 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 85,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 18:23:36:795 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 0,50

21/09/2020 16:41:03:010 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 960,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 11:09:20:597 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 350,00

23/09/2020 11:08:32:956 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 379,00

18/09/2020 15:26:16:758 DISTRIBUIDORA G. F. HOSPITALAR LTDA EPP  R$ 1.550,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 11:22:24:901 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 4.500,00

23/09/2020 11:21:45:972 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 4.990,00
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Lote (17) - item 17

Lote (18) - item 18

Lote (19) - item 19

Lote (20) - item 20

Lote (21) - item 21

Lote (22) - item 22

Lote (23) - ITEM 23

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 11:36:44:003 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.990,00

23/09/2020 11:35:53:502 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 4.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 11:36:51:634 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.900,00

23/09/2020 11:35:48:630 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.999,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 11:36:39:167 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 195,00

23/09/2020 11:34:48:621 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 11:51:21:576 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 450,00

23/09/2020 11:49:41:471 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 490,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 11:56:49:389 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 110,00

23/09/2020 11:55:35:508 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 120,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:44:33:363 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 55,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 12:05:30:386 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 430,00

23/09/2020 12:04:03:963 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 440,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 12:13:22:950 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 600,00

23/09/2020 12:11:02:324 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 690,00
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Lote (24) - item 24

Lote (25) - item 25

Lote (26) - item 26

Lote (27) - item 27

Lote (28) - item 28

Lote (29) - item 29

Lote (30) - item 30

Lote (31) - item 31

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 12:18:03:685 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 595,00

23/09/2020 12:15:07:031 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:44:33:363 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 10,00

22/09/2020 18:30:56:076 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 17,50

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 12:25:20:036 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 490,00

23/09/2020 12:23:46:114 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 12:23:21:928 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.790,00

23/09/2020 12:21:28:195 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 12:36:51:375 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.295,00

23/09/2020 12:35:46:433 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 12:39:59:692 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 3.995,00

23/09/2020 12:38:28:947 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 12:46:26:754 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 800,00

23/09/2020 12:44:36:824 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 999,90

22/09/2020 16:48:53:111 CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA
E COME  R$ 4.940,00
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Lote (32) - item 32

Lote (33) - item 33

Lote (34) - item 34

Lote (35) - item 35

Lote (36) - item 26

Lote (37) - item 37

Lote (38) - item 38

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 12:48:17:673 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 250,00

23/09/2020 12:41:55:536 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 295,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 12:52:35:078 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 249,00

23/09/2020 12:50:23:497 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 250,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 12:58:57:128 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 190,00

23/09/2020 12:57:56:904 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:48:43:391 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 15,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:48:43:391 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 65,00

22/09/2020 21:57:01:115 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 13:13:01:528 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 55,00

23/09/2020 13:11:53:793 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 60,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 13:15:00:129 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 38,00

23/09/2020 13:13:22:261 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 40,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 13:22:28:742 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 100,00

23/09/2020 13:20:34:110 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 105,00
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Lote (39) - item 39

Lote (40) - item 40

Lote (41) - item 41

Lote (42) - item 42

Lote (43) - item 43

Lote (44) - item 44

Lote (45) - item 45

Lote (46) - item 46

Lote (47) - item 47

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 13:26:16:514 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 800,00

23/09/2020 13:24:59:165 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 890,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 13:47:05:808 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 75,00

23/09/2020 13:46:10:817 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 77,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:52:16:419 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 550,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:52:16:419 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 4.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:52:16:419 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.480,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:52:16:419 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 330,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:52:16:419 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 455,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 14:08:51:264 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 100,00

23/09/2020 14:05:29:610 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 110,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (48) - item 48

Lote (49) - item 49

Lote (50) - item 50

Lote (51) - item 51

Lote (52) - item 52

Lote (53) - item 53

Lote (54) - item 54

21/09/2020 16:53:41:155 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 170,00

22/09/2020 22:04:03:178 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 204,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 14:29:25:625 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 145,00

23/09/2020 14:28:02:177 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 150,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:53:41:155 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 450,00

22/09/2020 22:04:03:178 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 870,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 15:06:59:737 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 295,00

23/09/2020 15:05:26:391 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:55:10:883 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 850,00

22/09/2020 22:07:01:571 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.315,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 15:09:17:464 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 345,00

23/09/2020 15:07:44:018 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 350,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:55:10:883 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 750,00

22/09/2020 22:07:01:571 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2020 15:11:17:354 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 185,00

23/09/2020 15:09:54:462 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 190,00
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Lote (55) - item 55

Lote (56) - item 56

Lote (57) - item 400

Lote (58) - item 58

Lote (59) - item 59

Lote (60) - item 60

Lote (61) - item 61

Lote (62) - item 62

Lote (63) - item 63

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:55:10:883 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 115,00

22/09/2020 22:07:01:571 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 180,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:56:34:640 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 820,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:56:34:640 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 52,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:56:34:640 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 63,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:56:34:640 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 451,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:56:34:640 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 480,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:58:58:132 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.050,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:58:58:132 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:58:58:132 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 348,00
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Lote (64) - item 64

Lote (65) - item 65

Lote (66) - item 66

Lote (67) - item 67

Lote (68) - item 68

Lote (69) - item 69

Lote (70) - item 70

Lote (71) - item 71

Lote (72) - item 72

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:58:58:132 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 90,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 16:58:58:132 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 550,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:00:55:908 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 35,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:00:55:908 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 246,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:00:55:908 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.016,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:00:55:908 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.120,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:00:55:908 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 60,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:03:11:189 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 4,80

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:03:11:189 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.012,00
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Lote (73) - item 73

Lote (74) - item 74

Lote (75) - item 75

Lote (76) - item 76

Lote (77) - item 77

Lote (78) - item 78

Lote (79) - item 79

Lote (80) - item 80

Lote (81) - item 81

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:03:11:189 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 8,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:03:11:189 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 19,20

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:03:11:189 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 15,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:04:38:041 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 420,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:04:38:041 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 190,40

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:04:38:041 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 555,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:04:38:041 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 24,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:04:38:041 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 66,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:06:12:026 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 168,00

19/10/2020 Página 69 de 330



Lote (82) - item 82

Lote (83) - item 83

Lote (84) - item 84

Lote (85) - item 85

Lote (86) - item 86

Lote (87) - item 87

Lote (88) - item 88

Lote (89) - item 89

Lote (90) - item 90

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:06:12:026 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:06:12:026 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 3,40

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:06:12:026 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 230,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:06:12:026 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 212,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:08:03:354 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 76,60

18/09/2020 15:29:05:267 DISTRIBUIDORA G. F. HOSPITALAR LTDA EPP  R$ 224,80

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:08:03:354 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 166,40

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:08:03:354 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 20,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:08:03:354 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 840,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:08:03:354 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 200,00
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Lote (91) - item 91

Lote (92) - item 92

Lote (93) - item 93

Lote (94) - item 94

Lote (95) - item 95

Lote (96) - item 96

Lote (97) - item 97

Lote (98) - item 98

Lote (99) - item 99

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:09:49:910 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 66,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:09:49:910 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 28,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:09:49:910 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 96,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/09/2020 10:27:01:771 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 4.050,00

24/09/2020 10:22:58:242 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 4.100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/09/2020 10:53:14:747 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.500,00

24/09/2020 10:52:25:616 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.730,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:13:57:050 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:13:57:050 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 56,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:13:57:050 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (100) - item 100

Lote (101) - item 101

Lote (102) - item 102

Lote (103) - item 103

Lote (104) - item 104

Lote (105) - item 105

Lote (106) - item 106

Lote (107) - item 107

21/09/2020 17:13:57:050 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 150,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:13:57:050 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:15:24:777 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 120,00

22/09/2020 22:13:45:728 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 650,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/09/2020 11:55:30:321 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 395,00

24/09/2020 11:54:33:096 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/09/2020 12:16:37:923 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 195,00

24/09/2020 12:14:59:276 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/09/2020 12:18:24:438 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 185,00

24/09/2020 12:16:08:714 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 190,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:15:24:777 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 330,00

22/09/2020 22:13:45:728 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 510,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:16:48:532 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (108) - item 108

Lote (109) - item 109

Lote (110) - item 110

Lote (111) - item 111

Lote (112) - item 112

Lote (113) - item 113

Lote (114) - item 114

Lote (115) - item 115

Lote (116) - item 116

21/09/2020 17:16:48:532 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:16:48:532 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:16:48:532 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 15,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:16:48:532 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 5,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:19:14:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 10,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:19:14:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 70,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:19:14:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 80,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:19:14:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 10,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:19:14:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 73,60

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (117) - item 117

Lote (118) - item 118

Lote (119) - item 119

Lote (120) - item 120

Lote (121) - item 121

Lote (122) - item 122

Lote (123) - item 123

Lote (124) - item 124

Lote (125) - item 125

21/09/2020 17:20:45:936 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 33,20

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:20:45:936 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 10,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:20:45:936 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 30,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:20:45:936 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 7,95

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:20:45:936 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 3,60

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:22:16:316 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 78,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:22:16:316 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:22:16:316 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 12,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:22:16:316 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 110,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (126) - item 126

Lote (127) - item 127

Lote (128) - item 128

Lote (129) - item 129

Lote (130) - item 130

Lote (131) - item 131

Lote (132) - item 132

Lote (133) - item 133

21/09/2020 17:22:16:316 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 8,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:23:48:189 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 20,00

22/09/2020 22:17:34:120 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 30,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/09/2020 14:09:37:417 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 175,00

24/09/2020 14:08:39:441 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 180,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/09/2020 14:11:10:756 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 245,00

24/09/2020 14:06:05:560 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 250,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/09/2020 14:28:03:195 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 495,00

24/09/2020 14:25:46:437 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:23:48:189 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 60,00

22/09/2020 22:17:34:120 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 95,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:26:04:064 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 180,00

22/09/2020 22:20:48:546 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 210,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/09/2020 14:43:57:986 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 695,00

24/09/2020 14:39:57:545 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 700,00

19/10/2020 Página 75 de 330



Lote (134) - item 134

Lote (135) - item 135

Lote (136) - item 136

Lote (137) - item 137

Lote (138) - item 138

Lote (139) - item 139

Lote (140) - item 140

Lote (141) - item 141

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:26:04:064 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 80,00

22/09/2020 22:20:48:546 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 120,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:26:04:064 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 390,00

22/09/2020 22:20:48:546 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 602,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:26:04:064 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 106,00

22/09/2020 22:20:48:546 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 534,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:27:32:705 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 345,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:27:32:705 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:27:32:705 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 360,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:27:32:705 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 180,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:27:32:705 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 64,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (142) - item 142

Lote (143) - item 143

Lote (144) - item 144

Lote (145) - item 145

Lote (146) - item 146

Lote (147) - item 147

Lote (148) - item 148

Lote (149) - item 149

21/09/2020 17:29:14:726 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 90,00

22/09/2020 22:22:50:540 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 150,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/09/2020 16:12:31:547 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 59,50

24/09/2020 16:10:00:644 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 59,99

Data-Hora Fornecedor Lance

24/09/2020 16:18:47:204 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 3.495,00

24/09/2020 16:16:32:196 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:29:14:726 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 110,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:29:14:726 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 177,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:30:44:325 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 60,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:30:44:325 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 242,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:30:44:325 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:30:44:325 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 225,00

18/09/2020 15:31:34:238 DISTRIBUIDORA G. F. HOSPITALAR LTDA EPP  R$ 1.000,00
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Lote (150) - item 150

Lote (151) - item 151

Lote (152) - item 152

Lote (153) - item 153

Lote (154) - item 154

Lote (155) - item 155

Lote (156) - item 156

Lote (157) - item 157

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:30:44:325 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 72,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:32:20:006 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 700,00

22/09/2020 22:25:57:162 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.080,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:32:20:006 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 200,00

22/09/2020 22:25:57:162 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:32:20:006 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 448,00

22/09/2020 22:25:57:162 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 696,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:32:20:006 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.400,00

22/09/2020 22:25:57:162 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 3.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:32:20:006 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 740,00

22/09/2020 22:25:57:162 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.140,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:33:39:895 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 130,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:33:39:895 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 125,00
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Lote (158) - item 158

Lote (159) - item 159

Lote (160) - item 160

Lote (161) - item 161

Lote (162) - item 162

Lote (163) - item 163

Lote (164) - item 164

Lote (165) - item 165

Lote (166) - item 166

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:33:39:895 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 136,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:33:39:895 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:33:39:895 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:35:44:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 18,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:35:44:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 13,20

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:35:44:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 44,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:35:44:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.154,80

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:35:44:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 10,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:38:51:357 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.480,00
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Lote (167) - item 167

Lote (168) - item 168

Lote (169) - item 169

Lote (170) - item 170

Lote (171) - item 171

Lote (172) - item 172

Lote (173) - item 173

Lote (174) - item 174

Lote (175) - item 175

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:38:51:357 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 140,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:38:51:357 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 170,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:38:51:357 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:38:51:357 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:40:24:560 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:40:24:560 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:40:24:560 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:40:24:560 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 880,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:40:24:560 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 220,00

19/10/2020 Página 80 de 330



Lote (176) - item 176

Lote (177) - item 177

Lote (178) - item 178

Lote (179) - item 179

Lote (180) - item 180

Lote (181) - item 181

Lote (182) - item 182

Lote (183) - item 183

Lote (184) - item 184

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:42:24:613 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 420,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:42:24:613 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.048,50

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:42:24:613 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 19,80

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:42:24:613 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 120,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:42:24:613 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 720,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:43:44:883 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 410,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:43:44:883 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 180,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:43:44:883 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 120,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:43:44:883 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 210,00
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Lote (185) - item 185

Lote (186) - item 186

Lote (187) - item 187

Lote (188) - item 188

Lote (189) - item 189

Lote (190) - item 190

Lote (191) - lote 191

Lote (192) - LOTE 192

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:43:44:883 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 120,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:45:09:401 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 650,00

22/09/2020 22:30:45:203 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:45:09:401 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.900,00

22/09/2020 22:30:45:203 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 4.480,00

18/09/2020 15:34:19:179 DISTRIBUIDORA G. F. HOSPITALAR LTDA EPP  R$ 29.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:45:09:401 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.000,00

22/09/2020 22:30:45:203 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 3.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:45:09:401 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 250,00

22/09/2020 22:30:45:203 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 386,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:45:09:401 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 800,00

22/09/2020 22:30:45:203 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.260,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:46:47:570 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.120,00

22/09/2020 22:34:16:937 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.730,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (193) - LOTE 193

Lote (194) - LOTE 194

Lote (195) - LOTE 195

Lote (196) - LOTE 196

Lote (197) - LOTE 197

Lote (198) - LOTE 198

Lote (199) - LOTE 199

Lote (200) - LOTE 200

21/09/2020 17:46:47:570 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 200,00

22/09/2020 22:34:16:937 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 240,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/09/2020 09:31:30:957 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.210,00

22/09/2020 22:34:16:937 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.220,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:46:47:570 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 3.900,00

22/09/2020 22:34:16:937 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:46:47:570 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 300,00

22/09/2020 22:34:16:937 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:48:07:549 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 115,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:48:07:549 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 107,50

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:48:07:549 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 120,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:48:07:549 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:48:07:549 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 150,00
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Lote (201) - LOTE 201

Lote (202) - LOTE 202

Lote (203) - LOTE 203

Lote (204) - LOTE 204

Lote (205) - LOTE 205

Lote (206) - LOTE 206

Lote (207) - LOTE 207

Lote (208) - LOTE 208

Lote (209) - LOTE 209

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:51:13:578 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 660,00

22/09/2020 22:36:48:421 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.080,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:51:13:578 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 450,00

22/09/2020 22:36:48:421 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 696,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:51:13:578 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 420,00

22/09/2020 22:36:48:421 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 642,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:51:13:578 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.080,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:51:13:578 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 900,00

22/09/2020 22:36:48:421 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:52:38:778 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 120,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:52:38:778 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 90,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:52:38:778 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 120,00
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Lote (210) - LOTE 210

Lote (211) - LOTE 211

Lote (212) - LOTE 212

Lote (213) - LOTE 213

Lote (214) - LOTE 214

Lote (215) - LOTE 215

Lote (216) - LOTE 216

Lote (217) - LOTE 217

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:52:38:778 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 120,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:52:38:778 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:53:57:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 420,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:53:57:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 18,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:53:57:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 784,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:53:57:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:53:57:066 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:55:16:166 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:55:16:166 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 800,00

18/09/2020 15:37:03:608 DISTRIBUIDORA G. F. HOSPITALAR LTDA EPP  R$ 8.800,00
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Lote (218) - item 218

Lote (219) - item 219

Lote (220) - item 220

Lote (221) - item 221

Lote (222) - item 222

Lote (223) - item 223

Lote (224) - item 224

Lote (225) - item 224

Lote (226) - item 226

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:55:16:166 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:55:16:166 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 410,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 17:55:16:166 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 441,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 18:00:37:948 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 18:00:37:948 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 18:00:37:948 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 88,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 18:00:37:948 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 90,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 18:00:37:948 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 18:03:07:835 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 120,00
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Lote (227) - item 227

Lote (228) - item 228

Lote (229) - item 229

Lote (230) - item 230

Lote (231) - item 231

Lote (232) - item 232

Lote (233) - item 233

Lote (234) - item 234

Lote (235) - item 235

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 18:03:07:835 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 40,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 18:03:07:835 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 18:03:07:835 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 18:03:07:835 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 40,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 18:06:10:876 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 44,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 18:06:10:876 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 18:06:10:876 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 183,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 18:06:10:876 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 18:06:10:876 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 50,00
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Lote (236) - item 236

Lote (237) - item 237

Lote (238) - item 238

Lote (239) - item 239

Lote (240) - item 40

Lote (241) - item 241

Lote (242) - item 242

Lote (243) - item 243

Lote (244) - item 244

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:13:19:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 180,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:13:19:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 510,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:13:19:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 220,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:13:19:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 70,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:13:19:418 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:24:19:007 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 8,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:24:19:007 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.780,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:24:19:007 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 770,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:24:19:007 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 110,00
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Lote (245) - item 245

Lote (246) - item 246

Lote (247) - item 247

Lote (248) - item 248

Lote (249) - item 249

Lote (250) - item 250

Lote (251) - item 251

Lote (252) - item 252

Lote (253) - item 253

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:24:19:007 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:31:43:224 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 88,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:31:43:224 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 208,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:31:43:224 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 560,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:31:43:224 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 249,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:31:43:224 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 770,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:38:48:739 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 290,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:38:48:739 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 170,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:38:48:739 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 65,00
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Lote (254) - item 254

Lote (255) - item 255

Lote (256) - item 256

Lote (257) - item 257

Lote (258) - item 258

Lote (259) - item 259

Lote (260) - item 260

Lote (261) - item 261

Lote (262) - item 262

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:38:48:739 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 360,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:38:48:739 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.350,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:45:57:713 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.350,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:45:57:713 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 286,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:45:57:713 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 340,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:45:57:713 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 240,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:45:57:713 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 580,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:49:56:466 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:49:56:466 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.570,00

18/09/2020 15:39:48:518 DISTRIBUIDORA G. F. HOSPITALAR LTDA EPP  R$ 6.700,00
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Lote (263) - item 263

Lote (264) - item 264

Lote (265) - item 265

Lote (266) - item 266

Lote (267) - item 267

Lote (268) - item 268

Lote (269) - item 269

Lote (270) - item 270

Lote (271) - item 271

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:49:56:466 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 292,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:49:56:466 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:49:56:466 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 570,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:56:22:891 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.240,00

22/09/2020 18:50:42:541 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.920,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:56:22:891 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.750,00

22/09/2020 18:50:42:541 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.650,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:56:22:891 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.260,00

22/09/2020 18:50:42:541 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.940,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:56:22:891 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:56:22:891 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.080,00

22/09/2020 18:50:42:541 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.680,00
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Lote (272) - item 272

Lote (273) - item 273

Lote (274) - item 274

Lote (275) - item 275

Lote (276) - item 276

Lote (277) - item 277

Lote (278) - item 278

Lote (279) - item 279

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:58:32:597 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 480,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:58:32:597 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:58:32:597 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 3.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:58:32:597 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 460,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 08:58:32:597 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 375,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:01:37:914 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.125,00

22/09/2020 22:40:45:407 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.725,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:01:37:914 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.155,00

22/09/2020 22:40:45:407 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.782,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:01:37:914 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.090,00

22/09/2020 22:40:45:407 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 3.220,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/10/2020 Página 92 de 330



Lote (280) - LOTE 280

Lote (281) - LOTE 281

Lote (282) - LOTE 282

Lote (283) - LOTE 283

Lote (284) - LOTE 284

Lote (285) - LOTE 285

Lote (286) - LOTE 286

Lote (287) - LOTE 287

22/09/2020 09:01:37:914 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 5.328,00

22/09/2020 22:40:45:407 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 8.196,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:01:37:914 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.620,00

22/09/2020 22:40:45:407 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 4.040,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:04:38:858 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.740,00

22/09/2020 22:45:07:370 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.640,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:04:38:858 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 352,80

22/09/2020 22:45:07:370 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 543,48

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:04:38:858 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 848,00

22/09/2020 22:45:07:370 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.306,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:04:38:858 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 150,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:04:38:858 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 570,00

22/09/2020 22:45:07:370 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 879,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:07:29:988 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 330,00

22/09/2020 22:48:04:015 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 504,00
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Lote (288) - LOTE 288

Lote (289) - LOTE 289

Lote (290) - LOTE 290

Lote (291) - LOTE 291

Lote (292) - LOTE 292

Lote (293) - LOTE 293

Lote (294) - LOTE 294

Lote (295) - LOTE 295

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:07:29:988 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 150,00

22/09/2020 22:48:04:015 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 150,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:07:29:988 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 745,00

22/09/2020 22:48:04:015 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.146,50

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:07:29:988 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 192,00

22/09/2020 22:48:04:015 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 297,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:07:29:988 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.720,00

22/09/2020 22:48:04:015 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.640,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:10:25:011 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 187,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:10:25:011 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 495,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:10:25:011 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 656,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:10:25:011 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.100,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (296) - LOTE 296

Lote (297) - LOTE 297

Lote (298) - LOTE 298

Lote (299) - LOTE 299

Lote (300) - LOTE 300

Lote (301) - LOTE 301

Lote (302) - LOTE 302

Lote (303) - LOTE 303

Lote (304) - LOTE 304

22/09/2020 09:10:25:011 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.355,50

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:15:00:509 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 44,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:15:00:509 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.210,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:15:00:509 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:15:00:509 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 870,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:15:00:509 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.340,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:17:30:878 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 10,20

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:17:30:878 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.020,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:17:30:878 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 6.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (305) - LOTE 305

Lote (306) - LOTE 306

Lote (307) - LOTE 307

Lote (308) - lote 308

Lote (309) - LOTE 309

Lote (310) - LOTE 310

Lote (311) - LOTE 311

Lote (312) - LOTE 312

Lote (313) - LOTE 313

22/09/2020 09:17:30:878 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 192,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:17:30:878 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 448,50

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:24:28:215 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 130,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:24:28:215 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 204,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:24:28:215 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 170,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:24:28:215 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 606,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:24:28:215 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 606,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:26:48:231 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 789,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:26:48:231 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 430,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (314) - LOTE 314

Lote (315) - LOTE 315

Lote (316) - LOTE 316

Lote (317) - LOTE 317

Lote (318) - LOTE 318

Lote (319) - LOTE 319

Lote (320) - LOTE 320

22/09/2020 09:26:48:231 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 380,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:26:48:231 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 375,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 09:26:48:231 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:09:13:980 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 305,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:09:13:980 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 880,00

22/09/2020 22:50:50:508 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.356,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:09:13:980 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 956,00

22/09/2020 22:50:50:508 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.472,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:09:13:980 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 214,50

21/09/2020 10:39:34:018 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 330,00

22/09/2020 22:50:50:508 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 331,50

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 09:04:33:971 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 4.400,00

29/09/2020 09:01:41:164 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.405,00

22/09/2020 22:50:50:508 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 6.790,00

18/09/2020 15:42:12:689 DISTRIBUIDORA G. F. HOSPITALAR LTDA EPP  R$ 9.800,00
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Lote (321) - LOTE 321

Lote (322) - LOTE 322

Lote (323) - LOTE 323

Lote (324) - LOTE 324

Lote (325) - LOTE 325

Lote (326) - LOTE 326

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 09:24:03:269 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 399,90

29/09/2020 09:23:27:890 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 400,00

29/09/2020 09:14:02:863 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.890,00

18/09/2020 15:46:25:479 DISTRIBUIDORA G. F. HOSPITALAR LTDA EPP  R$ 6.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 09:22:00:805 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 799,00

29/09/2020 09:21:12:261 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 800,00

29/09/2020 09:11:09:384 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.650,00

22/09/2020 19:55:21:113 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUT H  R$ 78.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 09:21:45:349 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 149,00

29/09/2020 09:21:26:987 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 150,00

21/09/2020 10:46:05:871 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 09:22:34:353 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 299,90

29/09/2020 09:21:52:375 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 300,00

22/09/2020 19:55:21:113 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUT H  R$ 2.300,00

21/09/2020 10:46:05:871 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:11:34:691 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 72,60

21/09/2020 10:46:05:871 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 942,60

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:14:04:669 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 72,60
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Lote (327) - LOTE 327

Lote (328) - LOTE 328

Lote (329) - LOTE 329

Lote (330) - LOTE 330

Lote (331) - LOTE 331

Lote (332) - LOTE 332

Lote (333) - LOTE 333

21/09/2020 10:48:57:026 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:14:04:669 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 195,00

21/09/2020 10:48:57:026 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 380,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:14:04:669 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 247,00

21/09/2020 10:48:57:026 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.106,20

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:14:04:669 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 719,00

21/09/2020 10:48:57:026 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.480,10

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:14:04:669 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 962,00

21/09/2020 10:48:57:026 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.840,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:16:44:844 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 10.209,00

21/09/2020 10:51:17:800 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 15.707,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 09:35:09:589 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 6.999,00

29/09/2020 09:34:33:977 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUT H  R$ 7.000,00

21/09/2020 10:51:17:800 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (334) - LOTE 334

Lote (335) - LOTE 335

Lote (336) - LOTE 336

Lote (337) - LOTE 337

Lote (338) - LOTE 338

Lote (339) - LOTE 339

Lote (340) - LOTE 340

22/09/2020 10:16:44:844 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 3.196,00

21/09/2020 10:51:17:800 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:16:44:844 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 35.040,00

21/09/2020 10:51:17:800 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 53.907,20

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:16:44:844 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.860,00

21/09/2020 10:51:17:800 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 09:39:00:142 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 17,60

21/09/2020 10:54:34:800 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 17,64

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 10:54:34:800 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 6,48

22/09/2020 10:20:01:107 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 212,76

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 10:54:34:800 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 6,48

22/09/2020 10:20:01:107 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 212,96

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:20:01:107 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 301,68

21/09/2020 10:54:34:800 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 432,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (341) - LOTE 341

Lote (342) - LOTE 342

Lote (343) - LOTE 343

Lote (344) - LOTE 344

Lote (345) - LOTE 345

Lote (346) - LOTE 346

Lote (347) - LOTE 347

22/09/2020 10:20:01:107 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 97,50

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:22:44:601 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 111,60

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:22:44:601 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 180,00

21/09/2020 13:05:30:830 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 330,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:22:44:601 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 46,40

21/09/2020 13:05:30:830 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 150,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:22:44:601 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 83,10

21/09/2020 13:05:30:830 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 390,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:22:44:601 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 30,00

21/09/2020 13:05:30:830 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:26:07:209 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 7,00

21/09/2020 13:07:39:070 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 12,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:26:07:209 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 18,30

21/09/2020 13:07:39:070 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 27,00
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Lote (348) - LOTE 348

Lote (349) - LOTE 349

Lote (350) - LOTE 350

Lote (351) - LOTE 351

Lote (352) - LOTE 352

Lote (353) - LOTE 353

Lote (354) - LOTE 354

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:26:07:209 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:26:07:209 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.100,00

21/09/2020 13:07:39:070 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:26:07:209 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 510,00

21/09/2020 13:07:39:070 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.278,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 09:54:02:857 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 799,00

29/09/2020 09:52:50:161 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 800,00

21/09/2020 13:09:34:432 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:16:55:432 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 299,00

29/09/2020 10:16:12:878 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 300,00

21/09/2020 13:09:34:432 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:14:13:178 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 299,00

29/09/2020 10:13:34:016 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 300,00

21/09/2020 13:09:34:432 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:14:49:410 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 299,00
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Lote (355) - LOTE 355

Lote (356) - LOTE 356

Lote (357) - LOTE 357

Lote (358) - LOTE 358

Lote (359) - item 359

Lote (360) - item 360

29/09/2020 10:14:33:219 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 300,00

21/09/2020 13:09:34:432 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:36:20:367 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 0,84

21/09/2020 13:09:34:432 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 184,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:16:38:777 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.999,00

29/09/2020 10:15:53:965 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 3.000,00

21/09/2020 13:11:35:176 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 39.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 10:38:30:565 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 22,00

22/09/2020 18:57:03:019 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 32,80

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:17:11:013 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 399,00

29/09/2020 10:14:16:103 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 400,00

21/09/2020 13:11:35:176 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.980,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:18:14:218 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 3.999,00

29/09/2020 10:17:37:396 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 4.000,00

22/09/2020 20:01:48:401 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUT H  R$ 44.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:11:41:447 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 499,00

29/09/2020 10:10:40:281 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 500,00

21/09/2020 13:11:35:176 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.040,00
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Lote (361) - item 361

Lote (362) - item 362

Lote (363) - item 363

Lote (364) - item 364

Lote (365) - item 365

Lote (366) - item 366

22/09/2020 20:01:48:401 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUT H  R$ 59.720,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:17:50:822 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 799,00

29/09/2020 10:16:49:423 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 800,00

21/09/2020 13:13:13:638 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:17:29:112 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 799,00

29/09/2020 10:16:29:468 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 800,00

21/09/2020 13:13:13:638 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.350,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:30:00:180 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 199,00

29/09/2020 10:29:14:014 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 200,00

21/09/2020 13:13:13:638 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:32:21:459 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 199,00

29/09/2020 10:31:59:210 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 200,00

21/09/2020 13:13:13:638 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.960,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:30:25:113 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 132,00

29/09/2020 10:29:43:939 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 133,00

21/09/2020 13:13:13:638 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 440,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:31:00:143 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 130,00

29/09/2020 10:27:36:337 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 149,00
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Lote (367) - item 367

Lote (368) - item 368

Lote (369) - item 369

Lote (370) - item 370

Lote (371) - item 371

Lote (372) - item 372

21/09/2020 13:14:36:207 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:32:57:248 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 169,00

29/09/2020 10:30:37:258 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 170,00

21/09/2020 13:14:36:207 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 460,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:32:40:630 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 189,00

29/09/2020 10:28:43:817 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 190,00

21/09/2020 13:14:36:207 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 470,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:31:42:036 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 149,00

29/09/2020 10:29:27:841 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 150,00

21/09/2020 13:14:36:207 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 480,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:32:05:584 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 119,00

29/09/2020 10:31:42:981 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 120,00

21/09/2020 13:14:36:207 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 780,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:31:03:550 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 149,00

29/09/2020 10:28:30:362 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 150,00

21/09/2020 13:16:24:628 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:43:41:480 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 499,00

29/09/2020 10:39:27:182 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 500,00
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Lote (373) - item 373

Lote (374) - item 374

Lote (375) - item 375

Lote (376) - item 376

Lote (377) - item 377

Lote (378) - item 378

21/09/2020 13:16:24:628 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:47:46:634 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.199,00

29/09/2020 10:45:47:954 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.200,00

21/09/2020 13:16:24:628 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 45.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:42:59:179 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 699,00

29/09/2020 10:40:53:706 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 700,00

21/09/2020 13:16:24:628 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 45.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:02:02:783 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 21,00

21/09/2020 13:16:24:628 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:06:13:048 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 12,00

21/09/2020 13:18:47:484 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:41:12:298 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 199,00

29/09/2020 10:40:16:061 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 200,00

21/09/2020 13:18:47:484 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:41:33:975 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 499,00

29/09/2020 10:40:41:316 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 500,00

21/09/2020 13:18:47:484 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.780,00
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Lote (379) - item 379

Lote (380) - item 380

Lote (381) - item 381

Lote (382) - item 382

Lote (383) - item 383

Lote (384) - item 384

Lote (385) - item 385

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:48:18:423 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 7.999,00

29/09/2020 10:46:05:889 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:41:52:982 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 149,00

29/09/2020 10:41:15:901 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 150,00

21/09/2020 13:18:47:484 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 280,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:08:19:385 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 812,00

22/09/2020 23:00:27:065 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.249,00

21/09/2020 13:20:21:660 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 10:48:43:114 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.499,00

29/09/2020 10:48:06:327 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.500,00

21/09/2020 13:20:21:660 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:08:19:385 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 900,00

22/09/2020 23:00:27:065 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.386,00

21/09/2020 13:20:21:660 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.960,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:08:19:385 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 64,80

22/09/2020 23:00:27:065 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 99,60

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (386) - item 386

Lote (387) - item 387

Lote (388) - item 388

Lote (389) - item 389

Lote (390) - item 390

Lote (391) - item 391

Lote (392) - item 392

22/09/2020 11:08:19:385 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 770,00

22/09/2020 23:00:27:065 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.180,00

21/09/2020 13:20:21:660 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.050,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:11:38:789 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 890,00

21/09/2020 13:22:23:419 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:11:38:789 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 438,00

21/09/2020 13:22:23:419 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.088,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:11:38:789 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 315,00

21/09/2020 13:22:23:419 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:11:38:789 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 315,00

21/09/2020 13:22:23:419 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:11:38:789 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 315,00

21/09/2020 13:22:23:419 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:17:50:300 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 132,00

21/09/2020 13:25:24:052 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 210,00
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Lote (393) - item 393

Lote (394) - item 394

Lote (395) - item 395

Lote (396) - item 396

Lote (397) - item 397

Lote (398) - item 398

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:17:50:300 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 256,00

21/09/2020 13:25:24:052 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.680,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:17:50:300 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 26,00

21/09/2020 13:25:24:052 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 62,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 13:25:24:052 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 62,00

22/09/2020 11:17:50:300 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 238,80

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2020 13:25:24:052 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 62,00

22/09/2020 11:17:50:300 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 780,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:19:54:328 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 30,40

21/09/2020 13:28:47:713 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 62,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:19:54:328 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 34,80

21/09/2020 13:28:47:713 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 62,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:19:54:328 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 505,62

21/09/2020 13:28:47:713 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.275,00
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Lote (399) - item 399

Lote (400) - item 400

Lote (401) - item 401

Lote (402) - item 402

Lote (403) - item 403

Lote (404) - item 404

Lote (405) - item 405

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:19:54:328 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 110,00

21/09/2020 13:28:47:713 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 280,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:19:54:328 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 130,00

21/09/2020 13:28:47:713 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 280,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 11:15:01:017 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 559,00

21/09/2020 13:30:04:014 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 560,00

22/09/2020 19:08:59:514 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 2.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:25:10:085 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 110,00

22/09/2020 19:08:59:514 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 180,00

21/09/2020 13:30:04:014 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 280,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:25:10:085 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 150,00

22/09/2020 19:08:59:514 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 240,00

21/09/2020 13:30:04:014 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 280,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:25:10:085 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 950,00

22/09/2020 19:08:59:514 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 1.500,00

21/09/2020 13:30:04:014 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.300,00
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Lote (406) - item 406

Lote (407) - item 407

Lote (408) - item 408

Lote (409) - item 409

Lote (410) - item 410

Lote (411) - item 411

Lote (412) - item 412

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:25:10:085 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 74,00

22/09/2020 19:08:59:514 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 114,00

21/09/2020 13:30:04:014 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 196,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:28:06:830 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 113,40

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:28:06:830 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 68,80

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:28:06:830 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 32,80

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:28:06:830 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 80,50

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:28:06:830 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 164,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 11:32:44:969 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 199,00

29/09/2020 11:31:04:892 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 200,00

21/09/2020 13:32:59:726 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 260,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 11:32:27:382 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 179,00

29/09/2020 11:30:51:444 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 180,00
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Lote (413) - item 413

Lote (414) - item 414

Lote (415) - item 415

Lote (416) - item 416

Lote (417) - item 417

Lote (418) - item 418

21/09/2020 13:32:59:726 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 560,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 11:32:06:896 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 189,00

29/09/2020 11:30:25:261 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 190,00

21/09/2020 13:32:59:726 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 560,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 11:31:52:940 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 199,00

29/09/2020 11:28:51:817 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 200,00

21/09/2020 13:32:59:726 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 560,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 11:31:35:447 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 299,00

29/09/2020 11:28:39:842 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 300,00

21/09/2020 13:32:59:726 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 560,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:33:47:864 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 39,60

21/09/2020 13:34:22:372 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.080,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:33:47:864 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 55,00

21/09/2020 13:34:22:372 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 230,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 11:33:23:314 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 699,00

29/09/2020 11:32:54:362 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 700,00

21/09/2020 13:34:22:372 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.620,00
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Lote (419) - item 419

Lote (420) - item 420

Lote (421) - item 421

Lote (422) - item 422

Lote (423) - item 423

Lote (424) - item 424

Lote (425) - item 425

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:33:47:864 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 31,00

21/09/2020 13:34:22:372 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 8.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:33:47:864 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 730,00

21/09/2020 13:34:22:372 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 11:36:30:248 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 509,00

21/09/2020 13:36:14:583 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 510,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:36:17:181 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 260,00

21/09/2020 13:36:14:583 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 870,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:36:17:181 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 2.122,00

21/09/2020 13:36:14:583 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.250,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:36:17:181 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 150,00

21/09/2020 13:36:14:583 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 330,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:36:17:181 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 94,00

21/09/2020 13:36:14:583 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.600,00
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Lote (426) - item 425

Lote (427) - item 427

Lote (428) - item 428

Lote (429) - item 429

Lote (430) - item 430

Lote (431) - item 431

Lote (432) - item 432

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:39:54:718 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 17,00

21/09/2020 13:37:51:136 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:39:54:718 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 700,00

21/09/2020 13:37:51:136 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:39:54:718 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 550,00

21/09/2020 13:37:51:136 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:39:54:718 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 460,00

21/09/2020 13:37:51:136 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.150,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:39:54:718 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 397,50

21/09/2020 13:37:51:136 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 970,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:45:10:093 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 542,60

22/09/2020 23:10:03:457 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 834,64

21/09/2020 13:39:16:865 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.416,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:45:10:093 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 14,00
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Lote (433) - item 433

Lote (434) - item 434

Lote (435) - item 435

Lote (436) - item 436

Lote (437) - item 437

Lote (438) - item 438

21/09/2020 13:39:16:865 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 96,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:45:10:093 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 6.300,00

22/09/2020 23:10:03:457 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 9.708,00

21/09/2020 13:39:16:865 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 36.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:45:10:093 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 400,00

22/09/2020 23:10:03:457 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 650,00

21/09/2020 13:39:16:865 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 1.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:45:10:093 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 124,00

22/09/2020 23:10:03:457 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME  R$ 192,00

21/09/2020 13:39:16:865 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 210,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:48:08:370 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 100,00

21/09/2020 13:40:25:322 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 210,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:48:08:370 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 96,00

21/09/2020 13:40:25:322 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 210,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:48:08:370 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 62,00

21/09/2020 13:40:25:322 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 196,00
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Lote (439) - item 439

Lote (440) - item 440

Lote (441) - item 441

Lote (442) - item 442

Lote (443) - item  443

Lote (444) - item 444

Lote (445) - item 445

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:48:08:370 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 64,00

21/09/2020 13:40:25:322 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 198,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:48:08:370 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.034,00

21/09/2020 13:40:25:322 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 2.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:50:36:544 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.322,00

21/09/2020 13:41:39:542 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 3.040,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:50:36:544 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 55,00

21/09/2020 13:41:39:542 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 220,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2020 12:08:53:871 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 319,00

29/09/2020 12:07:33:452 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 320,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:50:36:544 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 269,10

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:50:36:544 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.480,00

21/09/2020 13:41:39:542 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.150,00
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Lote (446) - item 446

Lote (447) - item 447

Lote (448) - item 448

Lote (449) - item 449

Lote (450) - item 450

Lote (451) - item 451

Lote (452) - item 452

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:53:10:426 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 189,00

21/09/2020 13:42:50:630 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 360,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:53:10:426 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 216,00

21/09/2020 13:42:50:630 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 360,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:53:10:426 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 216,00

21/09/2020 13:42:50:630 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 360,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:53:10:426 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 353,00

21/09/2020 13:42:50:630 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 360,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:53:10:426 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 244,05

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:55:42:899 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 117,00

21/09/2020 13:44:56:069 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 180,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:55:42:899 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 30,00

21/09/2020 13:44:56:069 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES  R$ 4.500,00
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Lote (453) - item 453

Lote (454) - item 454

Lote (455) - item 455

Lote (456) - item 456

Lote (457) - item 457

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 23/09/2020, às 10:22:12 horas, no lote (1) - Item 01 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:06:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:06:49 horas, no lote (1) - Item 01 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 06/10/2020, às 10:18:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:18:07 horas, no lote (1) - Item 01 -  a situação do lote foi

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:55:42:899 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 7,80

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:55:42:899 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 130,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:55:42:899 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 1.316,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:57:11:855 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 148,20

Data-Hora Fornecedor Lance

22/09/2020 11:57:11:855 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA
LTDA ME  R$ 30,00
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 06:47:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 06:47:37 horas, no lote (1) - Item 01 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 06:47:37 horas, no lote (1) - Item 01 -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.645,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 10:23:31 horas, no lote (2) - item 02 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:18:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:18:34 horas, no lote (2) - item 02 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 06/10/2020, às 10:19:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:19:12 horas, no lote (2) - item 02 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 06:47:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 06:47:57 horas, no lote (2) - item 02 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 06:47:57 horas, no lote (2) - item 02 -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 58,50.

 

    No dia 23/09/2020, às 10:20:09 horas, no lote (3) - item 03 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:20:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 06/10/2020, às 10:20:08 horas, no lote (3) - item 03 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 06/10/2020, às 10:20:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:20:27 horas, no lote (3) - item 03 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 06:55:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 06:55:47 horas, no lote (3) - item 03 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 06:55:47 horas, no lote (3) - item 03 -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 640,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 10:24:45 horas, no lote (4) - item 04 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:20:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:20:44 horas, no lote (4) - item 04 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 06/10/2020, às 10:21:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:21:06 horas, no lote (4) - item 04 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 06:56:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 06:56:23 horas, no lote (4) - item 04 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 06:56:23 horas, no lote (4) - item 04 -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 500,00.
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    No dia 23/09/2020, às 10:25:40 horas, no lote (5) - ITEM 05 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:21:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:21:51 horas, no lote (5) - ITEM 05 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 06:57:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 06:57:46 horas, no lote (5) - ITEM 05 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 06:57:46 horas, no lote (5) - ITEM 05 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 52,50.

 

    No dia 23/09/2020, às 10:50:14 horas, no lote (6) - item 06 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:22:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:22:05 horas, no lote (6) - item 06 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 06:58:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 06:58:13 horas, no lote (6) - item 06 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 06:58:13 horas, no lote (6) - item 06 -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 130,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 10:41:42 horas, no lote (7) - item 07 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:22:16 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:22:16 horas, no lote (7) - item 07 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 06:58:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 06:58:36 horas, no lote (7) - item 07 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 06:58:36 horas, no lote (7) - item 07 -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 37,50.

 

    No dia 23/09/2020, às 10:43:54 horas, no lote (8) - item 08 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:22:27 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:22:27 horas, no lote (8) - item 08 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 06:59:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 06:59:18 horas, no lote (8) - item 08 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 06:59:18 horas, no lote (8) - item 08 -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 50,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 10:45:47 horas, no lote (9) - item 09 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:22:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:22:41 horas, no lote (9) - item 09 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em
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conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 14/10/2020, às 18:14:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/10/2020, às 18:14:16 horas, no lote (9) - item 09 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 23/09/2020, às 10:47:33 horas, no lote (10) - item 10 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:23:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:23:27 horas, no lote (10) - item 10 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 06:59:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 06:59:51 horas, no lote (10) - item 10 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 06:59:51 horas, no lote (10) - item 10 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 75,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 10:57:50 horas, no lote (11) - item 11 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:24:23 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:24:23 horas, no lote (11) - item 11 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:00:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:00:56 horas, no lote (11) - item 11 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.
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    No dia 18/10/2020, às 07:00:56 horas, no lote (11) - item 11 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 369,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 11:13:08 horas, no lote (12) - item 12 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:24:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:24:36 horas, no lote (12) - item 12 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:01:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:01:18 horas, no lote (12) - item 12 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor. No dia

18/10/2020, às 07:01:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:01:57 horas, no lote (12) - item 12 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor. No dia

18/10/2020, às 07:02:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:02:40 horas, no lote (12) - item 12 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:03:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:03:59 horas, no lote (12) - item 12 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:03:59 horas, no lote (12) - item 12 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 50,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 11:14:43 horas, no lote (13) - item 13 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:24:51 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:24:51 horas, no lote (13) - item 13 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 06/10/2020, às 10:26:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:26:48 horas, no lote (13) - item 13 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:04:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:04:37 horas, no lote (13) - item 13 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:04:37 horas, no lote (13) - item 13 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 960,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 11:15:59 horas, no lote (14) - item 14 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:27:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:27:09 horas, no lote (14) - item 14 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 06/10/2020, às 10:28:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:28:34 horas, no lote (14) - item 14 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:06:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:06:27 horas, no lote (14) - item 14 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:06:27 horas, no lote (14) - item 14 -  pelo critério de menor

19/10/2020 Página 125 de 330



preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 379,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 11:26:45 horas, no lote (15) - item 15 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:29:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:29:22 horas, no lote (15) - item 15 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 06/10/2020, às 10:30:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:30:42 horas, no lote (15) - item 15 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:06:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:06:42 horas, no lote (15) - item 15 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:06:42 horas, no lote (15) - item 15 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 4.980,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 12:06:37 horas, no lote (16) - item 16 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 06/10/2020, às 10:33:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:33:20 horas, no lote (16) - item 16 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:07:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:07:04 horas, no lote (16) - item 16 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.
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    No dia 18/10/2020, às 07:07:04 horas, no lote (16) - item 16 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 2.985,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 12:01:58 horas, no lote (17) - item 17 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 10:37:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:37:05 horas, no lote (17) - item 17 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 06/10/2020, às 10:38:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:38:25 horas, no lote (17) - item 17 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:10:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:10:36 horas, no lote (17) - item 17 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:10:36 horas, no lote (17) - item 17 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 2.996,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 11:58:28 horas, no lote (18) - item 18 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 10:38:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:38:56 horas, no lote (18) - item 18 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:10:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:10:56 horas, no lote (18) - item 18 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.
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    No dia 18/10/2020, às 07:10:56 horas, no lote (18) - item 18 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 195,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 11:54:22 horas, no lote (19) - item 19 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:39:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:39:13 horas, no lote (19) - item 19 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 06/10/2020, às 10:39:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:39:39 horas, no lote (19) - item 19 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:11:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:11:18 horas, no lote (19) - item 19 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:11:18 horas, no lote (19) - item 19 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 489,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 12:00:50 horas, no lote (20) - item 20 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:40:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:40:46 horas, no lote (20) - item 20 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:11:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:11:33 horas, no lote (20) - item 20 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade
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com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:11:33 horas, no lote (20) - item 20 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 108,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 11:59:19 horas, no lote (21) - item 21 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:42:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:42:43 horas, no lote (21) - item 21 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:13:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:13:08 horas, no lote (21) - item 21 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:13:08 horas, no lote (21) - item 21 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 55,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 12:11:05 horas, no lote (22) - item 22 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:42:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:42:55 horas, no lote (22) - item 22 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:35:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:35:39 horas, no lote (22) - item 22 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:35:39 horas, no lote (22) - item 22 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE
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ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 430,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 12:21:15 horas, no lote (23) - ITEM 23 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:43:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:43:12 horas, no lote (23) - ITEM 23 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 06/10/2020, às 10:45:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:45:05 horas, no lote (23) - ITEM 23 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:35:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:35:55 horas, no lote (23) - ITEM 23 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:35:55 horas, no lote (23) - ITEM 23 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 690,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 12:23:00 horas, no lote (24) - item 24 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:45:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:45:32 horas, no lote (24) - item 24 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:36:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:36:12 horas, no lote (24) - item 24 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:36:12 horas, no lote (24) - item 24 -  pelo critério de menor
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preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 550,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 12:24:32 horas, no lote (25) - item 25 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:46:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:46:49 horas, no lote (25) - item 25 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:36:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:36:27 horas, no lote (25) - item 25 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:36:27 horas, no lote (25) - item 25 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 10,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 12:35:52 horas, no lote (26) - item 26 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:51:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:51:38 horas, no lote (26) - item 26 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 14/10/2020, às 18:28:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/10/2020, às 18:28:48 horas, no lote (26) - item 26 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 23/09/2020, às 12:27:52 horas, no lote (27) - item 27 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 23/09/2020, às 12:28:04 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

19/10/2020 Página 131 de 330



 

    No dia 23/09/2020, às 12:30:48 horas, no lote (27) - item 27 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada no

servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/10/2020, às 10:52:04 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:52:04 horas, no lote (27) - item 27 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:36:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:36:51 horas, no lote (27) - item 27 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:36:51 horas, no lote (27) - item 27 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.790,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 12:43:59 horas, no lote (28) - item 28 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/10/2020, às 10:56:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:56:07 horas, no lote (28) - item 28 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:37:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:37:35 horas, no lote (28) - item 28 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:37:35 horas, no lote (28) - item 28 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.295,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 12:45:48 horas, no lote (29) - item 29 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/10/2020, às 10:56:34 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:56:34 horas, no lote (29) - item 29 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:37:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:37:51 horas, no lote (29) - item 29 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:37:51 horas, no lote (29) - item 29 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 3.990,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 12:55:16 horas, no lote (30) - item 30 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/10/2020, às 10:56:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 10:56:51 horas, no lote (30) - item 30 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 06/10/2020, às 11:00:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:00:44 horas, no lote (30) - item 30 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:38:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:38:20 horas, no lote (30) - item 30 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:38:20 horas, no lote (30) - item 30 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 980,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 13:04:02 horas, no lote (31) - item 31 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
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servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 11:02:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:02:14 horas, no lote (31) - item 31 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 06/10/2020, às 11:02:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:02:58 horas, no lote (31) - item 31 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:40:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:40:14 horas, no lote (31) - item 31 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:40:14 horas, no lote (31) - item 31 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 270,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 12:57:07 horas, no lote (32) - item 32 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/10/2020, às 11:03:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:03:30 horas, no lote (32) - item 32 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:40:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:40:42 horas, no lote (32) - item 32 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:40:42 horas, no lote (32) - item 32 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 249,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 13:08:16 horas, no lote (33) - item 33 -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/10/2020, às 11:03:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:03:49 horas, no lote (33) - item 33 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:40:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:40:51 horas, no lote (33) - item 33 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:40:51 horas, no lote (33) - item 33 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 190,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 13:02:03 horas, no lote (34) - item 34 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/10/2020, às 11:12:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (34) - item 34 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 23/09/2020, às 13:12:26 horas, no lote (35) - item 35 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/10/2020, às 11:12:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:12:49 horas, no lote (35) - item 35 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:41:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:41:17 horas, no lote (35) - item 35 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:41:17 horas, no lote (35) - item 35 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE
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ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 65,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 13:19:25 horas, no lote (36) - item 26 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/10/2020, às 11:13:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:13:50 horas, no lote (36) - item 26 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:41:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:41:41 horas, no lote (36) - item 26 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:41:41 horas, no lote (36) - item 26 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 55,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 13:25:07 horas, no lote (37) - item 37 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/10/2020, às 11:14:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:14:18 horas, no lote (37) - item 37 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:42:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:42:24 horas, no lote (37) - item 37 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor. No dia

18/10/2020, às 07:42:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:42:42 horas, no lote (37) - item 37 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor. No dia

18/10/2020, às 07:44:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 18/10/2020, às 07:44:06 horas, no lote (37) - item 37 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:44:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:44:58 horas, no lote (37) - item 37 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:44:58 horas, no lote (37) - item 37 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 35,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 13:28:41 horas, no lote (38) - item 38 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/10/2020, às 11:14:37 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:14:37 horas, no lote (38) - item 38 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:45:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:45:25 horas, no lote (38) - item 38 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:45:25 horas, no lote (38) - item 38 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 100,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 13:30:14 horas, no lote (39) - item 39 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/10/2020, às 11:15:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:15:05 horas, no lote (39) - item 39 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 06/10/2020, às 11:15:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 06/10/2020, às 11:15:24 horas, no lote (39) - item 39 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:45:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:45:43 horas, no lote (39) - item 39 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:45:43 horas, no lote (39) - item 39 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 870,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 13:51:46 horas, no lote (40) - item 40 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/10/2020, às 11:17:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:17:16 horas, no lote (40) - item 40 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Arrematante

desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado. No dia 06/10/2020, às

11:18:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:18:00 horas, no lote (40) - item 40 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 06/10/2020, às 11:20:48 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (40) - item 40 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 23/09/2020, às 14:01:47 horas, no lote (41) - item 41 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/10/2020, às 11:21:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:21:55 horas, no lote (41) - item 41 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste
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certame. No dia 08/10/2020, às 11:45:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:45:13 horas, no lote (41) - item 41 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 23/09/2020, às 13:46:49 horas, no lote (42) - item 42 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/10/2020, às 11:23:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:23:13 horas, no lote (42) - item 42 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:47:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:47:01 horas, no lote (42) - item 42 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:47:01 horas, no lote (42) - item 42 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 4.800,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 13:48:24 horas, no lote (43) - item 43 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/10/2020, às 11:23:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:23:47 horas, no lote (43) - item 43 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:47:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:47:25 horas, no lote (43) - item 43 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:47:25 horas, no lote (43) - item 43 -  pelo critério de menor
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preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.480,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 14:08:10 horas, no lote (44) - item 44 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/10/2020, às 11:24:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:24:20 horas, no lote (44) - item 44 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:48:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:48:30 horas, no lote (44) - item 44 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:48:30 horas, no lote (44) - item 44 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 330,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 14:34:14 horas, no lote (45) - item 45 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/10/2020, às 11:24:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:24:40 horas, no lote (45) - item 45 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:48:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:48:50 horas, no lote (45) - item 45 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:48:50 horas, no lote (45) - item 45 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 455,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 14:12:59 horas, no lote (46) - item 46 -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/10/2020, às 11:24:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:24:58 horas, no lote (46) - item 46 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:49:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:49:07 horas, no lote (46) - item 46 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:49:07 horas, no lote (46) - item 46 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 100,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 14:55:50 horas, no lote (47) - item 47 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 06/10/2020, às 11:25:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:25:11 horas, no lote (47) - item 47 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:49:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:49:25 horas, no lote (47) - item 47 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:49:25 horas, no lote (47) - item 47 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 170,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 14:38:21 horas, no lote (48) - item 48 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/10/2020, às 11:25:23 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 06/10/2020, às 11:25:23 horas, no lote (48) - item 48 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:49:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:49:41 horas, no lote (48) - item 48 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:49:41 horas, no lote (48) - item 48 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 14:57:17 horas, no lote (49) - item 49 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 06/10/2020, às 11:25:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:25:43 horas, no lote (49) - item 49 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 07:49:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 07:49:55 horas, no lote (49) - item 49 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 07:49:55 horas, no lote (49) - item 49 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 450,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 15:10:46 horas, no lote (50) - item 50 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 06/10/2020, às 11:25:53 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:25:53 horas, no lote (50) - item 50 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 06/10/2020, às 11:27:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

19/10/2020 Página 142 de 330



 

    No dia 06/10/2020, às 11:27:43 horas, no lote (50) - item 50 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 06/10/2020, às 11:29:24 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (50) - item 50 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 23/09/2020, às 17:00:11 horas, no lote (51) - item 51 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 06/10/2020, às 11:33:40 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:33:40 horas, no lote (51) - item 51 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Arrematante

desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado. No dia 06/10/2020, às

11:34:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:34:08 horas, no lote (51) - item 51 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 06/10/2020, às 11:35:00 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (51) - item 51 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 23/09/2020, às 15:15:16 horas, no lote (52) - item 52 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 06/10/2020, às 11:38:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:38:38 horas, no lote (52) - item 52 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:33:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:33:39 horas, no lote (52) - item 52 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.
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    No dia 18/10/2020, às 12:33:39 horas, no lote (52) - item 52 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 320,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 08:07:51 horas, no lote (53) - item 53 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 11:39:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:39:14 horas, no lote (53) - item 53 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 08/10/2020, às 11:51:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:51:26 horas, no lote (53) - item 53 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 23/09/2020, às 15:17:58 horas, no lote (54) - item 54 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 06/10/2020, às 11:46:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:46:07 horas, no lote (54) - item 54 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:34:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:34:07 horas, no lote (54) - item 54 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:34:07 horas, no lote (54) - item 54 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 160,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 08:27:34 horas, no lote (55) - item 55 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
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servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 06/10/2020, às 11:46:27 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:46:27 horas, no lote (55) - item 55 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:34:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:34:23 horas, no lote (55) - item 55 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:34:23 horas, no lote (55) - item 55 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 115,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 15:33:13 horas, no lote (56) - item 56 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 06/10/2020, às 11:47:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:47:06 horas, no lote (56) - item 56 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:34:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:34:56 horas, no lote (56) - item 56 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:34:56 horas, no lote (56) - item 56 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 820,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 08:20:48 horas, no lote (57) - item 400 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 11:48:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:48:11 horas, no lote (57) - item 400 -  a situação do lote foi
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 08/10/2020, às 11:48:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:48:11 horas, no lote (57) - item 400 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 23/09/2020, às 15:42:47 horas, no lote (58) - item 58 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 06/10/2020, às 11:48:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:48:30 horas, no lote (58) - item 58 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 08/10/2020, às 11:48:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:48:32 horas, no lote (58) - item 58 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 24/09/2020, às 08:21:41 horas, no lote (59) - item 59 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 11:49:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:49:28 horas, no lote (59) - item 59 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:35:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:35:16 horas, no lote (59) - item 59 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:35:16 horas, no lote (59) - item 59 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE
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ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 451,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 15:53:23 horas, no lote (60) - item 60 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 06/10/2020, às 11:50:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:50:06 horas, no lote (60) - item 60 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:35:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:35:31 horas, no lote (60) - item 60 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:35:31 horas, no lote (60) - item 60 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 480,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 08:23:08 horas, no lote (61) - item 61 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 11:51:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:51:36 horas, no lote (61) - item 61 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:36:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:36:31 horas, no lote (61) - item 61 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:36:31 horas, no lote (61) - item 61 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.050,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 16:10:52 horas, no lote (62) - item 62 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
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servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 06/10/2020, às 11:53:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:53:36 horas, no lote (62) - item 62 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:36:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:36:47 horas, no lote (62) - item 62 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:36:47 horas, no lote (62) - item 62 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 400,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 16:21:14 horas, no lote (63) - item 63 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 06/10/2020, às 11:54:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:54:41 horas, no lote (63) - item 63 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:37:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:37:01 horas, no lote (63) - item 63 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:37:01 horas, no lote (63) - item 63 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 348,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 16:27:37 horas, no lote (64) - item 64 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 06/10/2020, às 11:55:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:55:14 horas, no lote (64) - item 64 -  a situação do lote foi
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:37:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:37:22 horas, no lote (64) - item 64 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:37:22 horas, no lote (64) - item 64 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 90,00.

 

    No dia 23/09/2020, às 16:52:17 horas, no lote (65) - item 65 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 06/10/2020, às 11:57:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:57:26 horas, no lote (65) - item 65 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:38:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:38:20 horas, no lote (65) - item 65 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:38:20 horas, no lote (65) - item 65 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 550,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 08:23:54 horas, no lote (66) - item 66 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 11:59:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 11:59:46 horas, no lote (66) - item 66 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 06/10/2020, às 12:01:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No lote (66) - item 66 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/09/2020, às 08:31:25 horas, no lote (67) - item 67 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:00:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 12:00:18 horas, no lote (67) - item 67 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:38:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:38:43 horas, no lote (67) - item 67 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:38:43 horas, no lote (67) - item 67 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 246,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 08:38:18 horas, no lote (68) - item 68 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:03:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 12:03:02 horas, no lote (68) - item 68 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:38:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:38:58 horas, no lote (68) - item 68 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:38:58 horas, no lote (68) - item 68 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 2.016,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 08:43:28 horas, no lote (69) - item 69 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
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servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:03:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 12:03:48 horas, no lote (69) - item 69 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:39:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:39:18 horas, no lote (69) - item 69 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:39:18 horas, no lote (69) - item 69 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.120,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 08:44:40 horas, no lote (70) - item 70 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:05:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (70) - item 70 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 25/09/2020, às 08:59:45 horas, no lote (71) - item 71 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 06/10/2020, às 12:06:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (71) - item 71 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/09/2020, às 08:47:25 horas, no lote (72) - item 72 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:08:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 12:08:07 horas, no lote (72) - item 72 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:40:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 18/10/2020, às 12:40:24 horas, no lote (72) - item 72 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:40:24 horas, no lote (72) - item 72 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.012,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 08:51:32 horas, no lote (73) - item 73 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:08:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (73) - item 73 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/09/2020, às 08:57:19 horas, no lote (74) - item 74 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:09:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 12:09:36 horas, no lote (74) - item 74 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:40:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:40:53 horas, no lote (74) - item 74 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:40:53 horas, no lote (74) - item 74 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 19,20.

 

    No dia 24/09/2020, às 09:00:27 horas, no lote (75) - item 75 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:12:40 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 12:12:40 horas, no lote (75) - item 75 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em
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conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:41:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:41:11 horas, no lote (75) - item 75 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:41:11 horas, no lote (75) - item 75 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 15,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 09:01:15 horas, no lote (76) - item 76 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:13:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 12:13:09 horas, no lote (76) - item 76 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:41:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:41:24 horas, no lote (76) - item 76 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:41:24 horas, no lote (76) - item 76 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 420,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 09:16:04 horas, no lote (77) - item 77 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:18:27 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 12:18:27 horas, no lote (77) - item 77 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:41:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:41:42 horas, no lote (77) - item 77 -  a situação do lote foi
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alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:41:42 horas, no lote (77) - item 77 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 190,40.

 

    No dia 24/09/2020, às 10:06:36 horas, no lote (78) - item 78 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:19:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 12:19:51 horas, no lote (78) - item 78 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:42:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:42:01 horas, no lote (78) - item 78 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:42:01 horas, no lote (78) - item 78 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 555,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 09:18:15 horas, no lote (79) - item 79 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:20:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 12:20:20 horas, no lote (79) - item 79 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 06/10/2020, às 12:20:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (79) - item 79 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/09/2020, às 09:30:49 horas, no lote (80) - item 80 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:21:13 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No lote (80) - item 80 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/09/2020, às 09:17:14 horas, no lote (81) - item 81 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:27:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 12:27:44 horas, no lote (81) - item 81 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:43:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:43:26 horas, no lote (81) - item 81 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:43:26 horas, no lote (81) - item 81 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 168,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 09:22:51 horas, no lote (82) - item 82 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:28:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (82) - item 82 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/09/2020, às 09:34:32 horas, no lote (83) - item 83 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:35:42 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (83) - item 83 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/09/2020, às 09:36:57 horas, no lote (84) - item 84 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:36:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 06/10/2020, às 12:36:13 horas, no lote (84) - item 84 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Arrematante

desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado. No dia 18/10/2020, às

12:43:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:43:50 horas, no lote (84) - item 84 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:43:50 horas, no lote (84) - item 84 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 230,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:25:00 horas, no lote (85) - item 85 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 06/10/2020, às 12:36:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 12:36:42 horas, no lote (85) - item 85 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Arrematante

desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado. No dia 18/10/2020, às

12:44:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:44:04 horas, no lote (85) - item 85 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:44:04 horas, no lote (85) - item 85 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 212,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 09:44:14 horas, no lote (86) - item 86 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:38:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 12:38:02 horas, no lote (86) - item 86 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste
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certame. No dia 18/10/2020, às 12:44:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:44:23 horas, no lote (86) - item 86 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:44:23 horas, no lote (86) - item 86 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 76,60.

 

    No dia 24/09/2020, às 09:50:11 horas, no lote (87) - item 87 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:38:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 12:38:49 horas, no lote (87) - item 87 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:44:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:44:35 horas, no lote (87) - item 87 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:44:35 horas, no lote (87) - item 87 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 166,40.

 

    No dia 24/09/2020, às 09:51:19 horas, no lote (88) - item 88 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:39:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (88) - item 88 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/09/2020, às 09:56:08 horas, no lote (89) - item 89 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:41:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 06/10/2020, às 12:41:32 horas, no lote (89) - item 89 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:44:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:44:54 horas, no lote (89) - item 89 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:44:54 horas, no lote (89) - item 89 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 840,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 10:04:50 horas, no lote (90) - item 90 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:42:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 12:42:01 horas, no lote (90) - item 90 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:45:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:45:11 horas, no lote (90) - item 90 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:45:11 horas, no lote (90) - item 90 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 200,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 10:40:07 horas, no lote (91) - item 91 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:45:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 12:45:26 horas, no lote (91) - item 91 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:46:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 18/10/2020, às 12:46:00 horas, no lote (91) - item 91 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:46:00 horas, no lote (91) - item 91 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 66,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 10:18:30 horas, no lote (92) - item 92 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:46:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (92) - item 92 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/09/2020, às 10:53:52 horas, no lote (93) - item 93 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:46:37 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (93) - item 93 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/09/2020, às 10:27:57 horas, no lote (94) - item 94 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:47:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 12:47:50 horas, no lote (94) - item 94 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:46:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:46:29 horas, no lote (94) - item 94 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:46:29 horas, no lote (94) - item 94 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 4.040,00.
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    No dia 24/09/2020, às 10:57:32 horas, no lote (95) - item 95 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 24/09/2020, às 10:57:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/09/2020, às 10:59:46 horas, no lote (95) - item 95 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada no

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:48:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 12:48:13 horas, no lote (95) - item 95 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 06/10/2020, às 13:13:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 13:13:03 horas, no lote (95) - item 95 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:46:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:46:43 horas, no lote (95) - item 95 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:46:43 horas, no lote (95) - item 95 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 2.720,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 13:21:51 horas, no lote (96) - item 96 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 12:53:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (96) - item 96 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/09/2020, às 11:06:53 horas, no lote (97) - item 97 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 13:14:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 06/10/2020, às 13:14:18 horas, no lote (97) - item 97 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Arrematante

desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado. No dia 06/10/2020, às

13:14:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (97) - item 97 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/09/2020, às 11:40:07 horas, no lote (98) - item 98 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 13:18:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/10/2020, às 13:18:54 horas, no lote (98) - item 98 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:47:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:47:00 horas, no lote (98) - item 98 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:47:00 horas, no lote (98) - item 98 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 600,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 11:13:26 horas, no lote (99) - item 99 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 13:19:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (99) - item 99 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/09/2020, às 11:20:30 horas, no lote (100) - item 100 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 06/10/2020, às 13:21:33 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (100) - item 100 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
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    No dia 24/09/2020, às 11:25:44 horas, no lote (101) - item 101 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 09:33:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 09:33:34 horas, no lote (101) - item 101 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:47:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:47:57 horas, no lote (101) - item 101 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:47:57 horas, no lote (101) - item 101 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 100,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 12:00:15 horas, no lote (102) - item 102 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 09:34:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 09:34:13 horas, no lote (102) - item 102 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:48:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:48:10 horas, no lote (102) - item 102 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:48:10 horas, no lote (102) - item 102 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 350,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 12:36:21 horas, no lote (103) - item 103 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 09:37:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 07/10/2020, às 09:37:06 horas, no lote (103) - item 103 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 07/10/2020, às 09:41:53 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (103) - item 103 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/09/2020, às 12:30:57 horas, no lote (104) - item 104 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 09:43:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 09:43:26 horas, no lote (104) - item 104 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:48:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:48:20 horas, no lote (104) - item 104 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:48:20 horas, no lote (104) - item 104 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 185,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 12:43:33 horas, no lote (105) - item 105 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 09:41:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 09:41:17 horas, no lote (105) - item 105 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:48:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:48:32 horas, no lote (105) - item 105 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.
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    No dia 18/10/2020, às 12:48:32 horas, no lote (105) - item 105 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 330,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 12:25:08 horas, no lote (106) - item 106 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:25:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:25:51 horas, no lote (106) - item 106 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:48:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:48:55 horas, no lote (106) - item 106 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:48:55 horas, no lote (106) - item 106 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 12:56:14 horas, no lote (107) - item 107 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:26:04 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:26:04 horas, no lote (107) - item 107 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:49:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:49:08 horas, no lote (107) - item 107 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:49:08 horas, no lote (107) - item 107 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 500,00.
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    No dia 24/09/2020, às 12:46:34 horas, no lote (108) - item 108 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:26:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:26:18 horas, no lote (108) - item 108 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:49:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:49:21 horas, no lote (108) - item 108 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:49:21 horas, no lote (108) - item 108 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 50,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 12:49:21 horas, no lote (109) - item 109 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:26:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:26:46 horas, no lote (109) - item 109 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:49:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:49:44 horas, no lote (109) - item 109 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:49:44 horas, no lote (109) - item 109 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 15,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 12:58:36 horas, no lote (110) - item 110 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:27:15 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:27:15 horas, no lote (110) - item 110 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:50:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:50:07 horas, no lote (110) - item 110 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:50:07 horas, no lote (110) - item 110 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 5,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 13:01:33 horas, no lote (111) - item 111 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:27:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:27:49 horas, no lote (111) - item 111 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:51:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:51:25 horas, no lote (111) - item 111 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:51:25 horas, no lote (111) - item 111 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 10,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 13:08:22 horas, no lote (112) - item 112 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:28:00 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:28:00 horas, no lote (112) - item 112 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em
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conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:51:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:51:40 horas, no lote (112) - item 112 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:51:40 horas, no lote (112) - item 112 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 70,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 13:11:03 horas, no lote (113) - item 113 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:28:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:28:14 horas, no lote (113) - item 113 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 08/10/2020, às 11:10:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:10:51 horas, no lote (113) - item 113 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 24/09/2020, às 13:13:42 horas, no lote (114) - item 114 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:28:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:28:28 horas, no lote (114) - item 114 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:52:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:52:02 horas, no lote (114) - item 114 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.
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    No dia 18/10/2020, às 12:52:02 horas, no lote (114) - item 114 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 10,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 13:15:54 horas, no lote (115) - item 115 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:28:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:28:48 horas, no lote (115) - item 115 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:52:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:52:16 horas, no lote (115) - item 115 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:52:16 horas, no lote (115) - item 115 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 73,60.

 

    No dia 24/09/2020, às 13:18:08 horas, no lote (116) - item 116 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:28:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:28:59 horas, no lote (116) - item 116 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:52:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:52:32 horas, no lote (116) - item 116 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:52:32 horas, no lote (116) - item 116 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 33,20.
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    No dia 24/09/2020, às 13:26:35 horas, no lote (117) - item 117 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:29:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:29:09 horas, no lote (117) - item 117 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:52:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:52:50 horas, no lote (117) - item 117 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:52:50 horas, no lote (117) - item 117 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 10,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 13:28:55 horas, no lote (118) - item 118 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:29:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:29:19 horas, no lote (118) - item 118 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:54:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:54:41 horas, no lote (118) - item 118 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:54:41 horas, no lote (118) - item 118 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 30,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 13:30:02 horas, no lote (119) - item 119 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:29:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 07/10/2020, às 17:29:39 horas, no lote (119) - item 119 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:53:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:53:28 horas, no lote (119) - item 119 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:53:28 horas, no lote (119) - item 119 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 7,95.

 

    No dia 24/09/2020, às 13:34:39 horas, no lote (120) - item 120 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:30:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:30:08 horas, no lote (120) - item 120 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:53:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:53:38 horas, no lote (120) - item 120 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:53:38 horas, no lote (120) - item 120 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 3,60.

 

    No dia 24/09/2020, às 13:44:27 horas, no lote (121) - item 121 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:31:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:31:58 horas, no lote (121) - item 121 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste
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certame. No dia 08/10/2020, às 10:13:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:13:25 horas, no lote (121) - item 121 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 28/09/2020, às 09:14:30 horas, no lote (122) - item 122 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 07/10/2020, às 17:32:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:32:09 horas, no lote (122) - item 122 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:55:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:55:39 horas, no lote (122) - item 122 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:55:39 horas, no lote (122) - item 122 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 14:20:42 horas, no lote (123) - item 123 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:32:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:32:21 horas, no lote (123) - item 123 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 08/10/2020, às 10:17:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:17:48 horas, no lote (123) - item 123 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.
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    No dia 24/09/2020, às 13:46:56 horas, no lote (124) - item 124 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:32:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:32:38 horas, no lote (124) - item 124 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:56:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:56:12 horas, no lote (124) - item 124 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:56:12 horas, no lote (124) - item 124 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 110,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 13:59:04 horas, no lote (125) - item 125 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:32:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:32:49 horas, no lote (125) - item 125 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:56:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:56:28 horas, no lote (125) - item 125 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:56:28 horas, no lote (125) - item 125 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 8,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 14:02:02 horas, no lote (126) - item 126 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:33:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 07/10/2020, às 17:33:13 horas, no lote (126) - item 126 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 08/10/2020, às 10:30:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:30:13 horas, no lote (126) - item 126 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 24/09/2020, às 14:15:26 horas, no lote (127) - item 127 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:33:24 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:33:24 horas, no lote (127) - item 127 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:56:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:56:44 horas, no lote (127) - item 127 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:56:44 horas, no lote (127) - item 127 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 174,40.

 

    No dia 24/09/2020, às 14:16:26 horas, no lote (128) - item 128 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:33:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:33:36 horas, no lote (128) - item 128 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:58:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:58:04 horas, no lote (128) - item 128 -  a situação do lote foi
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alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:58:04 horas, no lote (128) - item 128 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 245,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 14:32:36 horas, no lote (129) - item 129 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:33:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:33:46 horas, no lote (129) - item 129 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:58:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:58:18 horas, no lote (129) - item 129 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:58:18 horas, no lote (129) - item 129 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 495,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 14:33:42 horas, no lote (130) - item 130 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 24/09/2020, às 14:34:00 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/09/2020, às 14:55:04 horas, no lote (130) - item 130 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada no

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/10/2020, às 17:33:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/10/2020, às 17:33:56 horas, no lote (130) - item 130 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 12:59:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 18/10/2020, às 12:59:20 horas, no lote (130) - item 130 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor. No dia

18/10/2020, às 12:59:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:59:29 horas, no lote (130) - item 130 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor. No dia

18/10/2020, às 12:59:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:59:37 horas, no lote (130) - item 130 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

No dia 18/10/2020, às 12:59:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 12:59:44 horas, no lote (130) - item 130 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 12:59:44 horas, no lote (130) - item 130 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 60,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 14:35:13 horas, no lote (131) - item 131 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 08:37:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:37:34 horas, no lote (131) - item 131 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:22:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:22:55 horas, no lote (131) - item 131 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:22:55 horas, no lote (131) - item 131 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 180,00.
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    No dia 24/09/2020, às 14:52:56 horas, no lote (132) - item 132 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 08:37:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:37:56 horas, no lote (132) - item 132 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:23:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:23:09 horas, no lote (132) - item 132 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:23:09 horas, no lote (132) - item 132 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 680,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 14:51:39 horas, no lote (133) - item 133 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 08:38:42 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:38:42 horas, no lote (133) - item 133 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:23:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:23:24 horas, no lote (133) - item 133 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:23:24 horas, no lote (133) - item 133 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 80,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 15:15:42 horas, no lote (134) - item 134 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 08:38:59 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:38:59 horas, no lote (134) - item 134 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:23:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:23:36 horas, no lote (134) - item 134 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor. No dia

18/10/2020, às 16:23:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:23:44 horas, no lote (134) - item 134 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor. No dia

18/10/2020, às 16:24:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:24:02 horas, no lote (134) - item 134 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

No dia 18/10/2020, às 16:24:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:24:28 horas, no lote (134) - item 134 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:24:28 horas, no lote (134) - item 134 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 390,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 15:13:19 horas, no lote (135) - item 135 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 24/09/2020, às 15:13:35 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/09/2020, às 15:20:16 horas, no lote (135) - item 135 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada no

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 08:39:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 08/10/2020, às 08:39:19 horas, no lote (135) - item 135 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 08/10/2020, às 08:39:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:39:56 horas, no lote (135) - item 135 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 08/10/2020, às 08:43:48 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (135) - item 135 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/09/2020, às 15:19:10 horas, no lote (136) - item 136 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 08:40:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (136) - item 136 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/09/2020, às 15:38:35 horas, no lote (137) - item 137 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 08:41:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:41:14 horas, no lote (137) - item 137 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:24:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:24:58 horas, no lote (137) - item 137 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:24:58 horas, no lote (137) - item 137 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 200,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 15:43:30 horas, no lote (138) - item 138 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
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servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 08:41:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:41:39 horas, no lote (138) - item 138 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:25:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:25:12 horas, no lote (138) - item 138 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:25:12 horas, no lote (138) - item 138 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 360,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 15:54:31 horas, no lote (139) - item 139 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 08:42:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:42:10 horas, no lote (139) - item 139 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Arrematante

desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado. No dia 08/10/2020, às

08:42:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (139) - item 139 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/09/2020, às 15:56:53 horas, no lote (140) - item 140 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 08:42:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:42:59 horas, no lote (140) - item 140 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:25:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:25:34 horas, no lote (140) - item 140 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade
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com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:25:34 horas, no lote (140) - item 140 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 64,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 16:02:55 horas, no lote (141) - item 141 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 08:45:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:45:32 horas, no lote (141) - item 141 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:26:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:26:31 horas, no lote (141) - item 141 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:26:31 horas, no lote (141) - item 141 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 90,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 16:32:58 horas, no lote (142) - item 142 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 08:45:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:45:56 horas, no lote (142) - item 142 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:26:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:26:45 horas, no lote (142) - item 142 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:26:45 horas, no lote (142) - item 142 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE
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ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 50,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 16:31:39 horas, no lote (143) - item 143 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 08:46:42 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:46:42 horas, no lote (143) - item 143 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:27:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:27:01 horas, no lote (143) - item 143 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:27:01 horas, no lote (143) - item 143 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 3.475,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 16:30:47 horas, no lote (144) - item 144 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 08:47:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:47:26 horas, no lote (144) - item 144 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Arrematante

desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado. No dia 18/10/2020, às

16:27:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:27:16 horas, no lote (144) - item 144 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:27:16 horas, no lote (144) - item 144 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 110,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 16:51:30 horas, no lote (145) - item 145 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
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servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 08:48:25 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:48:25 horas, no lote (145) - item 145 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:27:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:27:33 horas, no lote (145) - item 145 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:27:33 horas, no lote (145) - item 145 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 177,00.

 

    No dia 24/09/2020, às 16:48:52 horas, no lote (146) - item 146 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 08:48:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:48:52 horas, no lote (146) - item 146 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:27:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:27:54 horas, no lote (146) - item 146 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:27:54 horas, no lote (146) - item 146 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 60,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 08:26:40 horas, no lote (147) - item 147 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 08:49:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:49:32 horas, no lote (147) - item 147 -  a situação do lote foi
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:28:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:28:09 horas, no lote (147) - item 147 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:28:09 horas, no lote (147) - item 147 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 242,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 08:28:59 horas, no lote (148) - item 148 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 08:50:03 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (148) - item 148 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 25/09/2020, às 08:41:05 horas, no lote (149) - item 149 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 08:50:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:50:35 horas, no lote (149) - item 149 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:28:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:28:20 horas, no lote (149) - item 149 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:28:20 horas, no lote (149) - item 149 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 225,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 08:42:09 horas, no lote (150) - item 150 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 08:51:11 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No lote (150) - item 150 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 25/09/2020, às 08:48:17 horas, no lote (151) - item 151 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 08:54:45 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:54:44 horas, no lote (151) - item 151 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:29:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:29:22 horas, no lote (151) - item 151 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:29:22 horas, no lote (151) - item 151 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 700,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 08:43:53 horas, no lote (152) - item 152 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 08:55:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:55:36 horas, no lote (152) - item 152 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:29:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:29:35 horas, no lote (152) - item 152 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:29:35 horas, no lote (152) - item 152 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 200,00.
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    No dia 25/09/2020, às 08:52:51 horas, no lote (153) - item 153 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 08:56:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:56:11 horas, no lote (153) - item 153 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:30:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:30:14 horas, no lote (153) - item 153 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:30:14 horas, no lote (153) - item 153 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 448,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 08:51:00 horas, no lote (154) - item 154 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 08:56:45 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:56:45 horas, no lote (154) - item 154 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:30:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:30:27 horas, no lote (154) - item 154 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:30:27 horas, no lote (154) - item 154 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 2.400,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 09:05:57 horas, no lote (155) - item 155 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 08:57:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 08/10/2020, às 08:57:09 horas, no lote (155) - item 155 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:30:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:30:36 horas, no lote (155) - item 155 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:30:36 horas, no lote (155) - item 155 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 740,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 09:07:25 horas, no lote (156) - item 156 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 08:57:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:57:41 horas, no lote (156) - item 156 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:30:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:30:54 horas, no lote (156) - item 156 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:30:54 horas, no lote (156) - item 156 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 130,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 09:22:07 horas, no lote (157) - item 157 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 08:58:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:58:07 horas, no lote (157) - item 157 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste
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certame. No dia 18/10/2020, às 16:31:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:31:05 horas, no lote (157) - item 157 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:31:05 horas, no lote (157) - item 157 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 125,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 09:23:02 horas, no lote (158) - item 158 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 08:58:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:58:32 horas, no lote (158) - item 158 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:31:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:31:18 horas, no lote (158) - item 158 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:31:18 horas, no lote (158) - item 158 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 136,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 09:25:14 horas, no lote (159) - item 159 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 08:58:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:58:54 horas, no lote (159) - item 159 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:31:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:31:26 horas, no lote (159) - item 159 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade
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com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:31:26 horas, no lote (159) - item 159 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 100,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 09:41:39 horas, no lote (160) - item 160 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 08:59:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 08:59:15 horas, no lote (160) - item 160 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:31:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:31:41 horas, no lote (160) - item 160 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:31:41 horas, no lote (160) - item 160 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 400,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 09:31:24 horas, no lote (161) - item 161 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:00:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (161) - item 161 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 25/09/2020, às 09:58:01 horas, no lote (162) - item 162 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:01:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (162) - item 162 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 25/09/2020, às 09:35:30 horas, no lote (163) - item 163 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
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servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:01:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (163) - item 163 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 25/09/2020, às 09:37:38 horas, no lote (164) - item 164 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:02:27 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:02:27 horas, no lote (164) - item 164 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:32:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:32:58 horas, no lote (164) - item 164 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:32:58 horas, no lote (164) - item 164 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.150,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 09:40:43 horas, no lote (165) - item 165 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:02:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (165) - item 165 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 25/09/2020, às 09:47:02 horas, no lote (166) - item 166 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:03:27 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:03:27 horas, no lote (166) - item 166 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:33:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 18/10/2020, às 16:33:18 horas, no lote (166) - item 166 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:33:18 horas, no lote (166) - item 166 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.480,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:25:07 horas, no lote (167) - item 167 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 09:05:27 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:05:27 horas, no lote (167) - item 167 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:33:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:33:48 horas, no lote (167) - item 167 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:33:48 horas, no lote (167) - item 167 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 140,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 10:25:01 horas, no lote (168) - item 168 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:05:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:05:54 horas, no lote (168) - item 168 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:34:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:34:05 horas, no lote (168) - item 168 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.
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    No dia 18/10/2020, às 16:34:05 horas, no lote (168) - item 168 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 170,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:24:34 horas, no lote (169) - item 169 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 09:06:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:06:22 horas, no lote (169) - item 169 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:34:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:34:34 horas, no lote (169) - item 169 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:34:34 horas, no lote (169) - item 169 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 900,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 10:05:15 horas, no lote (170) - item 170 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:06:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:06:49 horas, no lote (170) - item 170 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:34:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:34:44 horas, no lote (170) - item 170 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:34:44 horas, no lote (170) - item 170 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 300,00.
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    No dia 25/09/2020, às 10:07:03 horas, no lote (171) - item 171 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:08:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:08:08 horas, no lote (171) - item 171 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:44:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:44:13 horas, no lote (171) - item 171 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:44:13 horas, no lote (171) - item 171 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 10:10:27 horas, no lote (172) - item 172 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:08:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:08:32 horas, no lote (172) - item 172 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:45:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:45:52 horas, no lote (172) - item 172 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:45:52 horas, no lote (172) - item 172 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 500,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 09:14:11 horas, no lote (173) - item 173 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 09:08:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 08/10/2020, às 09:08:57 horas, no lote (173) - item 173 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:46:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:46:07 horas, no lote (173) - item 173 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:46:07 horas, no lote (173) - item 173 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.000,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 10:27:39 horas, no lote (174) - item 174 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:09:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:09:28 horas, no lote (174) - item 174 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:46:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:46:21 horas, no lote (174) - item 174 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:46:21 horas, no lote (174) - item 174 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 880,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 10:34:38 horas, no lote (175) - item 175 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:09:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:09:49 horas, no lote (175) - item 175 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste
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certame. No dia 18/10/2020, às 16:46:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:46:32 horas, no lote (175) - item 175 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:46:32 horas, no lote (175) - item 175 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 220,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 10:42:44 horas, no lote (176) - item 176 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:10:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:10:13 horas, no lote (176) - item 176 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:46:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:46:44 horas, no lote (176) - item 176 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:46:44 horas, no lote (176) - item 176 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 420,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:24:24 horas, no lote (177) - item 177 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 14/10/2020, às 20:10:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/10/2020, às 20:10:14 horas, no lote (177) - item 177 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:47:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:47:09 horas, no lote (177) - item 177 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade
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com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:47:09 horas, no lote (177) - item 177 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.047,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 10:54:00 horas, no lote (178) - item 178 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:12:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:12:55 horas, no lote (178) - item 178 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:47:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:47:21 horas, no lote (178) - item 178 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor. No dia

18/10/2020, às 16:48:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:48:48 horas, no lote (178) - item 178 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor. No dia

18/10/2020, às 16:48:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:48:57 horas, no lote (178) - item 178 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

No dia 18/10/2020, às 16:49:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:49:06 horas, no lote (178) - item 178 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:49:06 horas, no lote (178) - item 178 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 19,80.

 

    No dia 25/09/2020, às 10:52:39 horas, no lote (179) - item 179 -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:13:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:13:22 horas, no lote (179) - item 179 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:49:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:49:21 horas, no lote (179) - item 179 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:49:21 horas, no lote (179) - item 179 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 10:55:12 horas, no lote (180) - item 180 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:16:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:16:18 horas, no lote (180) - item 180 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:49:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:49:34 horas, no lote (180) - item 180 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:49:34 horas, no lote (180) - item 180 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 720,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 11:16:48 horas, no lote (181) - item 181 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:26:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 08/10/2020, às 09:26:05 horas, no lote (181) - item 181 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:52:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:52:27 horas, no lote (181) - item 181 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:52:27 horas, no lote (181) - item 181 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 410,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:24:50 horas, no lote (182) - item 182 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 09:27:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (182) - item 182 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2020, às 09:25:54 horas, no lote (183) - item 183 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 09:28:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (183) - item 183 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2020, às 09:28:13 horas, no lote (184) - item 184 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 09:29:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:29:43 horas, no lote (184) - item 184 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Arrematante

desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado. No dia 18/10/2020, às

16:52:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:52:52 horas, no lote (184) - item 184 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.
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    No dia 18/10/2020, às 16:52:52 horas, no lote (184) - item 184 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 210,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 09:27:44 horas, no lote (185) - item 185 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 09:30:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:30:12 horas, no lote (185) - item 185 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Arrematante

desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado. No dia 18/10/2020, às

16:53:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:53:07 horas, no lote (185) - item 185 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:53:07 horas, no lote (185) - item 185 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 09:13:50 horas, no lote (186) - item 186 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 09:31:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:31:02 horas, no lote (186) - item 186 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 08/10/2020, às 09:35:11 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (186) - item 186 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2020, às 09:27:21 horas, no lote (187) - item 187 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 09:31:40 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 08/10/2020, às 09:31:40 horas, no lote (187) - item 187 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 08/10/2020, às 09:35:36 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:35:36 horas, no lote (187) - item 187 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 08/10/2020, às 09:36:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:36:59 horas, no lote (187) - item 187 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: item cancelado em virtude de

erro na descrição do produtos no edital.

 

    No dia 25/09/2020, às 11:35:03 horas, no lote (188) - item 188 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:32:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:32:11 horas, no lote (188) - item 188 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:54:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:54:29 horas, no lote (188) - item 188 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:54:29 horas, no lote (188) - item 188 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 2.000,00.

 

    No dia 25/09/2020, às 11:48:40 horas, no lote (189) - item 189 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:32:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:32:44 horas, no lote (189) - item 189 -  a situação do lote foi
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:55:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:55:19 horas, no lote (189) - item 189 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:55:19 horas, no lote (189) - item 189 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 250,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 09:27:05 horas, no lote (190) - item 190 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 09:33:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:33:22 horas, no lote (190) - item 190 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 08/10/2020, às 09:37:28 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (190) - item 190 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 25/09/2020, às 12:08:21 horas, no lote (191) - lote 191 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/10/2020, às 09:39:45 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:39:45 horas, no lote (191) - lote 191 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 28/09/2020, às 09:37:56 horas, no lote (192) - LOTE 192 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 09:40:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 08/10/2020, às 09:40:31 horas, no lote (192) - LOTE 192 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame. No

dia 08/10/2020, às 09:41:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:41:48 horas, no lote (192) - LOTE 192 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: erro. No dia 08/10/2020, às

09:42:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:42:00 horas, no lote (192) - LOTE 192 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:56:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:56:31 horas, no lote (192) - LOTE 192 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:56:31 horas, no lote (192) - LOTE 192 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 200,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 09:39:16 horas, no lote (193) - LOTE 193 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 09:40:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:40:58 horas, no lote (193) - LOTE 193 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame. No

dia 08/10/2020, às 09:42:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:42:13 horas, no lote (193) - LOTE 193 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: erro. No dia 08/10/2020, às

09:42:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:42:19 horas, no lote (193) - LOTE 193 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:56:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 18/10/2020, às 16:56:44 horas, no lote (193) - LOTE 193 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:56:44 horas, no lote (193) - LOTE 193 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.210,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 09:41:42 horas, no lote (194) - LOTE 194 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 09:43:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:43:17 horas, no lote (194) - LOTE 194 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:56:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:56:59 horas, no lote (194) - LOTE 194 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:56:59 horas, no lote (194) - LOTE 194 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 3.900,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 09:46:53 horas, no lote (195) - LOTE 195 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 09:43:35 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:43:35 horas, no lote (195) - LOTE 195 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 08/10/2020, às 09:44:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:44:23 horas, no lote (195) - LOTE 195 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste
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certame. No dia 18/10/2020, às 16:57:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:57:12 horas, no lote (195) - LOTE 195 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:57:12 horas, no lote (195) - LOTE 195 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 09:41:08 horas, no lote (196) - LOTE 196 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 09:44:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (196) - LOTE 196 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2020, às 09:49:31 horas, no lote (197) - LOTE 197 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 09:45:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:45:57 horas, no lote (197) - LOTE 197 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 28/09/2020, às 09:51:50 horas, no lote (198) - LOTE 198 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 09:46:35 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (198) - LOTE 198 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2020, às 09:53:06 horas, no lote (199) - LOTE 199 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 09:47:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:47:17 horas, no lote (199) - LOTE 199 -  a situação do lote foi
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:59:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:59:00 horas, no lote (199) - LOTE 199 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:59:00 horas, no lote (199) - LOTE 199 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 600,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 09:54:03 horas, no lote (200) - LOTE 200 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 09:48:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 09:48:17 horas, no lote (200) - LOTE 200 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 16:59:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 16:59:17 horas, no lote (200) - LOTE 200 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 16:59:17 horas, no lote (200) - LOTE 200 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 150,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 09:58:34 horas, no lote (201) - LOTE 201 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 10:03:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:03:12 horas, no lote (201) - LOTE 201 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 08/10/2020, às 10:07:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/10/2020, às 10:07:55 horas, no lote (201) - LOTE 201 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:01:27 horas, no lote (202) - LOTE 202 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 10:08:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:08:56 horas, no lote (202) - LOTE 202 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame. No

dia 08/10/2020, às 10:09:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:09:03 horas, no lote (202) - LOTE 202 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: erro. No dia 08/10/2020, às

10:09:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:09:36 horas, no lote (202) - LOTE 202 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:00:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:00:34 horas, no lote (202) - LOTE 202 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:00:34 horas, no lote (202) - LOTE 202 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 450,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:03:13 horas, no lote (203) - LOTE 203 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 10:10:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:10:05 horas, no lote (203) - LOTE 203 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste
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certame. No dia 18/10/2020, às 17:00:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:00:49 horas, no lote (203) - LOTE 203 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:00:49 horas, no lote (203) - LOTE 203 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 420,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:05:44 horas, no lote (204) - LOTE 204 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 10:15:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:15:06 horas, no lote (204) - LOTE 204 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame. No

dia 08/10/2020, às 10:15:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:15:15 horas, no lote (204) - LOTE 204 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: erro. No dia 08/10/2020, às

10:15:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:15:59 horas, no lote (204) - LOTE 204 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:01:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:01:02 horas, no lote (204) - LOTE 204 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:01:02 horas, no lote (204) - LOTE 204 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.080,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:07:19 horas, no lote (205) - LOTE 205 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 10:33:58 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:33:58 horas, no lote (205) - LOTE 205 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame. No

dia 08/10/2020, às 10:34:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:34:05 horas, no lote (205) - LOTE 205 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: erro. No dia 08/10/2020, às

10:34:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:34:12 horas, no lote (205) - LOTE 205 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:01:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:01:24 horas, no lote (205) - LOTE 205 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:01:24 horas, no lote (205) - LOTE 205 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 900,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:10:23 horas, no lote (206) - LOTE 206 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 10:35:23 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (206) - LOTE 206 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:13:23 horas, no lote (207) - LOTE 207 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 10:35:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (207) - LOTE 207 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:15:31 horas, no lote (208) - LOTE 208 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

19/10/2020 Página 207 de 330



servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 10:36:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:36:39 horas, no lote (208) - LOTE 208 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:01:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:01:39 horas, no lote (208) - LOTE 208 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:01:39 horas, no lote (208) - LOTE 208 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:17:00 horas, no lote (209) - LOTE 209 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 10:47:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:47:08 horas, no lote (209) - LOTE 209 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:01:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:01:49 horas, no lote (209) - LOTE 209 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:01:49 horas, no lote (209) - LOTE 209 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:19:12 horas, no lote (210) - LOTE 210 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 10:48:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:48:11 horas, no lote (210) - LOTE 210 -  a situação do lote foi
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:02:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:02:10 horas, no lote (210) - LOTE 210 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:02:10 horas, no lote (210) - LOTE 210 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 2.500,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:21:51 horas, no lote (211) - LOTE 211 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 10:50:27 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:50:27 horas, no lote (211) - LOTE 211 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:04:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:04:41 horas, no lote (211) - LOTE 211 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:04:41 horas, no lote (211) - LOTE 211 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 420,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:26:09 horas, no lote (212) - LOTE 212 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 10:51:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:51:15 horas, no lote (212) - LOTE 212 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.
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    No dia 28/09/2020, às 10:26:45 horas, no lote (213) - LOTE 213 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 10:54:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:54:29 horas, no lote (213) - LOTE 213 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame. No

dia 08/10/2020, às 10:54:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:54:39 horas, no lote (213) - LOTE 213 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: erro. No dia 08/10/2020, às

10:54:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:54:50 horas, no lote (213) - LOTE 213 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:04:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:04:56 horas, no lote (213) - LOTE 213 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:04:56 horas, no lote (213) - LOTE 213 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 784,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:28:45 horas, no lote (214) - LOTE 214 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 10:56:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:56:29 horas, no lote (214) - LOTE 214 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:31:37 horas, no lote (215) - LOTE 215 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 10:57:23 horas, a situação do

19/10/2020 Página 210 de 330



lote foi finalizada. 

 

    No lote (215) - LOTE 215 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:39:30 horas, no lote (216) - LOTE 216 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 10:57:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:57:59 horas, no lote (216) - LOTE 216 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame. No

dia 08/10/2020, às 10:58:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:58:09 horas, no lote (216) - LOTE 216 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: erro. No dia 08/10/2020, às

10:58:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:58:22 horas, no lote (216) - LOTE 216 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:05:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:05:17 horas, no lote (216) - LOTE 216 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:05:17 horas, no lote (216) - LOTE 216 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 2.300,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:11:06 horas, no lote (217) - LOTE 217 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 10:59:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 10:59:32 horas, no lote (217) - LOTE 217 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:05:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 18/10/2020, às 17:05:31 horas, no lote (217) - LOTE 217 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:05:31 horas, no lote (217) - LOTE 217 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 800,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:40:07 horas, no lote (218) - item 218 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:00:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:00:02 horas, no lote (218) - item 218 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:05:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:05:45 horas, no lote (218) - item 218 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:05:45 horas, no lote (218) - item 218 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 600,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:40:48 horas, no lote (219) - item 219 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:00:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:00:26 horas, no lote (219) - item 219 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:06:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:06:13 horas, no lote (219) - item 219 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.
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    No dia 18/10/2020, às 17:06:13 horas, no lote (219) - item 219 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 410,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:41:34 horas, no lote (220) - item 220 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:09:24 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:09:24 horas, no lote (220) - item 220 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:06:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:06:34 horas, no lote (220) - item 220 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:06:34 horas, no lote (220) - item 220 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 441,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:43:59 horas, no lote (221) - item 221 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:20:24 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:20:24 horas, no lote (221) - item 221 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame. No

dia 08/10/2020, às 11:20:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:20:31 horas, no lote (221) - item 221 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: erro. No dia 08/10/2020, às

11:20:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:20:38 horas, no lote (221) - item 221 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste
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certame. No dia 18/10/2020, às 17:08:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:08:34 horas, no lote (221) - item 221 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:08:34 horas, no lote (221) - item 221 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.500,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:59:23 horas, no lote (222) - item 222 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 14/10/2020, às 20:35:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/10/2020, às 20:35:59 horas, no lote (222) - item 222 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 14/10/2020, às 20:38:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/10/2020, às 20:38:06 horas, no lote (222) - item 222 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: erro. No dia 14/10/2020, às

20:39:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/10/2020, às 20:39:08 horas, no lote (222) - item 222 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:09:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:09:03 horas, no lote (222) - item 222 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:09:03 horas, no lote (222) - item 222 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 90,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:55:35 horas, no lote (223) - item 223 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:23:54 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:23:54 horas, no lote (223) - item 223 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:09:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:09:44 horas, no lote (223) - item 223 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:09:44 horas, no lote (223) - item 223 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 80,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 10:56:29 horas, no lote (224) - item 224 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:24:24 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:24:23 horas, no lote (224) - item 224 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:09:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:09:57 horas, no lote (224) - item 224 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:09:57 horas, no lote (224) - item 224 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 90,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 11:00:22 horas, no lote (225) - item 224 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:24:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:24:56 horas, no lote (225) - item 224 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de
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erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 28/09/2020, às 11:24:20 horas, no lote (226) - item 226 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:25:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:25:29 horas, no lote (226) - item 226 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame. No

dia 08/10/2020, às 11:25:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:25:36 horas, no lote (226) - item 226 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: erro. No dia 08/10/2020, às

11:25:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:25:46 horas, no lote (226) - item 226 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:11:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:11:19 horas, no lote (226) - item 226 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:11:19 horas, no lote (226) - item 226 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 120,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 11:09:04 horas, no lote (227) - item 227 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:26:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:26:16 horas, no lote (227) - item 227 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:11:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 18/10/2020, às 17:11:32 horas, no lote (227) - item 227 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:11:32 horas, no lote (227) - item 227 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 40,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 11:09:47 horas, no lote (228) - item 228 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:26:42 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:26:42 horas, no lote (228) - item 228 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:11:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:11:44 horas, no lote (228) - item 228 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:11:44 horas, no lote (228) - item 228 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 50,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 11:23:24 horas, no lote (229) - item 229 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:28:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:28:01 horas, no lote (229) - item 229 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:11:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:11:55 horas, no lote (229) - item 229 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.
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    No dia 18/10/2020, às 17:11:55 horas, no lote (229) - item 229 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 11:26:11 horas, no lote (230) - item 230 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 14/10/2020, às 20:47:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/10/2020, às 20:47:58 horas, no lote (230) - item 230 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:12:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:12:08 horas, no lote (230) - item 230 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:12:08 horas, no lote (230) - item 230 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 40,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 11:25:32 horas, no lote (231) - item 231 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:32:35 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:32:35 horas, no lote (231) - item 231 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 28/09/2020, às 11:14:11 horas, no lote (232) - item 232 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:33:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:33:18 horas, no lote (232) - item 232 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste
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certame. No dia 18/10/2020, às 17:13:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:13:06 horas, no lote (232) - item 232 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:13:06 horas, no lote (232) - item 232 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 200,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 11:41:03 horas, no lote (233) - item 233 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:33:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:33:58 horas, no lote (233) - item 233 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:13:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:13:25 horas, no lote (233) - item 233 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:13:25 horas, no lote (233) - item 233 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 183,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 11:39:14 horas, no lote (234) - item 234 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:35:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:35:56 horas, no lote (234) - item 234 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:13:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:13:36 horas, no lote (234) - item 234 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade
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com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:13:36 horas, no lote (234) - item 234 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.000,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 11:38:40 horas, no lote (235) - item 235 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:37:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:37:59 horas, no lote (235) - item 235 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:14:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:14:04 horas, no lote (235) - item 235 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:14:04 horas, no lote (235) - item 235 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 50,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 11:39:51 horas, no lote (236) - item 236 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:39:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:39:08 horas, no lote (236) - item 236 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:14:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:14:16 horas, no lote (236) - item 236 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:14:16 horas, no lote (236) - item 236 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE
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ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 180,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 11:53:16 horas, no lote (237) - item 237 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:39:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:39:36 horas, no lote (237) - item 237 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:14:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:14:29 horas, no lote (237) - item 237 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:14:29 horas, no lote (237) - item 237 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 510,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 11:54:45 horas, no lote (238) - item 238 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:40:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:40:01 horas, no lote (238) - item 238 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:14:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:14:42 horas, no lote (238) - item 238 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:14:42 horas, no lote (238) - item 238 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 220,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 11:56:01 horas, no lote (239) - item 239 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
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servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:40:25 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:40:25 horas, no lote (239) - item 239 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:15:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:15:00 horas, no lote (239) - item 239 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:15:00 horas, no lote (239) - item 239 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 70,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 11:59:31 horas, no lote (240) - item 40 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:40:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:40:55 horas, no lote (240) - item 40 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:15:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:15:12 horas, no lote (240) - item 40 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:15:12 horas, no lote (240) - item 40 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 12:07:53 horas, no lote (241) - item 241 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:43:04 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:43:04 horas, no lote (241) - item 241 -  a situação do lote foi
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alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 28/09/2020, às 12:08:47 horas, no lote (242) - item 242 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:43:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:43:41 horas, no lote (242) - item 242 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:16:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:16:06 horas, no lote (242) - item 242 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:16:06 horas, no lote (242) - item 242 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.780,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 12:09:35 horas, no lote (243) - item 243 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:46:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:46:18 horas, no lote (243) - item 243 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:16:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:16:18 horas, no lote (243) - item 243 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:16:18 horas, no lote (243) - item 243 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 770,00.
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    No dia 28/09/2020, às 12:11:35 horas, no lote (244) - item 244 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:46:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:46:41 horas, no lote (244) - item 244 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:16:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:16:29 horas, no lote (244) - item 244 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:16:29 horas, no lote (244) - item 244 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 110,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 12:20:48 horas, no lote (245) - item 245 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:54:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:54:09 horas, no lote (245) - item 245 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:16:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:16:43 horas, no lote (245) - item 245 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:16:43 horas, no lote (245) - item 245 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 2.400,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 12:21:12 horas, no lote (246) - item 246 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:55:24 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 08/10/2020, às 11:55:24 horas, no lote (246) - item 246 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:16:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:16:57 horas, no lote (246) - item 246 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:16:57 horas, no lote (246) - item 246 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 88,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 12:22:07 horas, no lote (247) - item 247 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:55:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:55:51 horas, no lote (247) - item 247 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:17:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:17:09 horas, no lote (247) - item 247 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:17:09 horas, no lote (247) - item 247 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 208,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 12:23:03 horas, no lote (248) - item 248 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:56:27 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:56:27 horas, no lote (248) - item 248 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste
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certame. No dia 18/10/2020, às 17:17:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:17:20 horas, no lote (248) - item 248 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:17:20 horas, no lote (248) - item 248 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 560,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 12:32:17 horas, no lote (249) - item 249 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:57:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:57:01 horas, no lote (249) - item 249 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:17:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:17:40 horas, no lote (249) - item 249 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:17:40 horas, no lote (249) - item 249 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 249,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 12:33:52 horas, no lote (250) - item 250 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:57:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:57:49 horas, no lote (250) - item 250 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:17:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:17:53 horas, no lote (250) - item 250 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade
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com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:17:53 horas, no lote (250) - item 250 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 770,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 12:34:26 horas, no lote (251) - item 251 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 11:59:23 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 11:59:23 horas, no lote (251) - item 251 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:19:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:19:11 horas, no lote (251) - item 251 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:19:11 horas, no lote (251) - item 251 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 290,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 12:34:51 horas, no lote (252) - item 252 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 12:00:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:00:51 horas, no lote (252) - item 252 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:19:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:19:24 horas, no lote (252) - item 252 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:19:24 horas, no lote (252) - item 252 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE
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ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 170,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 12:43:24 horas, no lote (253) - item 253 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 12:01:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:01:34 horas, no lote (253) - item 253 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:19:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:19:36 horas, no lote (253) - item 253 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:19:36 horas, no lote (253) - item 253 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 65,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 12:46:06 horas, no lote (254) - item 254 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 12:01:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:01:51 horas, no lote (254) - item 254 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:19:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:19:49 horas, no lote (254) - item 254 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:19:49 horas, no lote (254) - item 254 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 360,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 12:48:31 horas, no lote (255) - item 255 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
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servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 12:03:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:03:48 horas, no lote (255) - item 255 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:20:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:20:10 horas, no lote (255) - item 255 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:20:10 horas, no lote (255) - item 255 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.350,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 12:47:33 horas, no lote (256) - item 256 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 12:04:25 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:04:25 horas, no lote (256) - item 256 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:20:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:20:24 horas, no lote (256) - item 256 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:20:24 horas, no lote (256) - item 256 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.350,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 12:54:28 horas, no lote (257) - item 257 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 12:05:33 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:05:33 horas, no lote (257) - item 257 -  a situação do lote foi
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:20:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:20:40 horas, no lote (257) - item 257 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:20:40 horas, no lote (257) - item 257 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 286,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 12:57:08 horas, no lote (258) - item 258 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 12:06:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:06:04 horas, no lote (258) - item 258 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:20:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:20:54 horas, no lote (258) - item 258 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:20:54 horas, no lote (258) - item 258 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 340,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 12:59:32 horas, no lote (259) - item 259 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 12:06:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:06:52 horas, no lote (259) - item 259 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:21:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 18/10/2020, às 17:21:05 horas, no lote (259) - item 259 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:21:05 horas, no lote (259) - item 259 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 240,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 13:00:06 horas, no lote (260) - item 260 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 12:07:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:07:15 horas, no lote (260) - item 260 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:22:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:22:13 horas, no lote (260) - item 260 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:22:13 horas, no lote (260) - item 260 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 580,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 13:06:17 horas, no lote (261) - item 261 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 12:10:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:10:50 horas, no lote (261) - item 261 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:23:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:23:35 horas, no lote (261) - item 261 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.
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    No dia 18/10/2020, às 17:23:35 horas, no lote (261) - item 261 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.450,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 13:14:12 horas, no lote (262) - item 262 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 12:11:35 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:11:35 horas, no lote (262) - item 262 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:24:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:24:06 horas, no lote (262) - item 262 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:24:06 horas, no lote (262) - item 262 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.570,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 13:11:01 horas, no lote (263) - item 263 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 12:12:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:12:05 horas, no lote (263) - item 263 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:24:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:24:18 horas, no lote (263) - item 263 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:24:18 horas, no lote (263) - item 263 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 292,00.
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    No dia 28/09/2020, às 13:12:06 horas, no lote (264) - item 264 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 12:12:42 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:12:42 horas, no lote (264) - item 264 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:24:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:24:34 horas, no lote (264) - item 264 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:24:34 horas, no lote (264) - item 264 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 450,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 13:17:34 horas, no lote (265) - item 265 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 12:13:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:13:29 horas, no lote (265) - item 265 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:24:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:24:45 horas, no lote (265) - item 265 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:24:45 horas, no lote (265) - item 265 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 570,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 13:22:05 horas, no lote (266) - item 266 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 12:14:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 08/10/2020, às 12:14:05 horas, no lote (266) - item 266 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:24:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:24:54 horas, no lote (266) - item 266 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:24:54 horas, no lote (266) - item 266 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.240,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 13:23:16 horas, no lote (267) - item 267 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 12:14:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:14:31 horas, no lote (267) - item 267 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:25:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:25:05 horas, no lote (267) - item 267 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:25:05 horas, no lote (267) - item 267 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.750,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 13:26:58 horas, no lote (268) - item 268 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 08/10/2020, às 12:15:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:15:02 horas, no lote (268) - item 268 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste
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certame. No dia 18/10/2020, às 17:25:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:25:21 horas, no lote (268) - item 268 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:25:21 horas, no lote (268) - item 268 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.260,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 16:13:26 horas, no lote (269) - item 269 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:23:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:23:18 horas, no lote (269) - item 269 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:25:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:25:34 horas, no lote (269) - item 269 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:25:34 horas, no lote (269) - item 269 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.500,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 16:11:39 horas, no lote (270) - item 270 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:23:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:23:43 horas, no lote (270) - item 270 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:25:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:25:47 horas, no lote (270) - item 270 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade
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com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:25:47 horas, no lote (270) - item 270 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.080,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 16:13:57 horas, no lote (271) - item 271 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:25:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:25:06 horas, no lote (271) - item 271 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:26:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:26:40 horas, no lote (271) - item 271 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:26:40 horas, no lote (271) - item 271 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 480,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 16:14:22 horas, no lote (272) - item 272 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:25:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:25:29 horas, no lote (272) - item 272 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:26:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:26:56 horas, no lote (272) - item 272 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:26:56 horas, no lote (272) - item 272 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE
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ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 450,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 16:25:43 horas, no lote (273) - item 273 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:25:53 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:25:53 horas, no lote (273) - item 273 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:27:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:27:08 horas, no lote (273) - item 273 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:27:08 horas, no lote (273) - item 273 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 3.300,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 16:27:14 horas, no lote (274) - item 274 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:26:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:26:28 horas, no lote (274) - item 274 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:27:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:27:22 horas, no lote (274) - item 274 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:27:22 horas, no lote (274) - item 274 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 460,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 16:26:54 horas, no lote (275) - item 275 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
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servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:26:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:26:52 horas, no lote (275) - item 275 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:27:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:27:32 horas, no lote (275) - item 275 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:27:32 horas, no lote (275) - item 275 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 375,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 16:27:42 horas, no lote (276) - item 276 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:27:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:27:10 horas, no lote (276) - item 276 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:27:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:27:45 horas, no lote (276) - item 276 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:27:45 horas, no lote (276) - item 276 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.125,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 16:39:50 horas, no lote (277) - item 277 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:31:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:31:12 horas, no lote (277) - item 277 -  a situação do lote foi
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:27:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:27:56 horas, no lote (277) - item 277 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:27:56 horas, no lote (277) - item 277 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.155,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 16:41:42 horas, no lote (278) - item 278 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:31:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:31:48 horas, no lote (278) - item 278 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:28:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:28:47 horas, no lote (278) - item 278 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:28:47 horas, no lote (278) - item 278 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 2.090,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 16:42:28 horas, no lote (279) - item 279 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:32:25 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:32:25 horas, no lote (279) - item 279 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:29:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 18/10/2020, às 17:29:23 horas, no lote (279) - item 279 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:29:23 horas, no lote (279) - item 279 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 5.328,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 16:43:02 horas, no lote (280) - LOTE 280 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:33:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:33:08 horas, no lote (280) - LOTE 280 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:29:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:29:37 horas, no lote (280) - LOTE 280 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:29:37 horas, no lote (280) - LOTE 280 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 2.620,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 16:54:31 horas, no lote (281) - LOTE 281 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:37:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:37:54 horas, no lote (281) - LOTE 281 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:30:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:30:37 horas, no lote (281) - LOTE 281 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.
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    No dia 18/10/2020, às 17:30:37 horas, no lote (281) - LOTE 281 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.740,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 16:57:20 horas, no lote (282) - LOTE 282 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:39:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:39:44 horas, no lote (282) - LOTE 282 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:30:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:30:56 horas, no lote (282) - LOTE 282 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:30:56 horas, no lote (282) - LOTE 282 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 352,80.

 

    No dia 28/09/2020, às 16:55:55 horas, no lote (283) - LOTE 283 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:40:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:40:13 horas, no lote (283) - LOTE 283 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:31:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:31:09 horas, no lote (283) - LOTE 283 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:31:09 horas, no lote (283) - LOTE 283 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 848,00.
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    No dia 28/09/2020, às 16:56:48 horas, no lote (284) - LOTE 284 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:41:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (284) - LOTE 284 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/09/2020, às 17:09:24 horas, no lote (285) - LOTE 285 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:43:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:43:10 horas, no lote (285) - LOTE 285 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:31:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:31:32 horas, no lote (285) - LOTE 285 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:31:32 horas, no lote (285) - LOTE 285 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 570,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 17:09:01 horas, no lote (286) - LOTE 286 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:43:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:43:36 horas, no lote (286) - LOTE 286 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:31:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:31:48 horas, no lote (286) - LOTE 286 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:31:48 horas, no lote (286) - LOTE 286 -  pelo critério de menor
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preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 330,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 17:16:17 horas, no lote (287) - LOTE 287 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:45:00 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:45:00 horas, no lote (287) - LOTE 287 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:32:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:32:00 horas, no lote (287) - LOTE 287 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:32:00 horas, no lote (287) - LOTE 287 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 150,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 17:10:25 horas, no lote (288) - LOTE 288 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:45:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:45:30 horas, no lote (288) - LOTE 288 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:32:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:32:49 horas, no lote (288) - LOTE 288 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:32:49 horas, no lote (288) - LOTE 288 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 745,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 17:22:10 horas, no lote (289) - LOTE 289 -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:45:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:45:54 horas, no lote (289) - LOTE 289 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:33:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:33:02 horas, no lote (289) - LOTE 289 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:33:02 horas, no lote (289) - LOTE 289 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 192,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 17:23:10 horas, no lote (290) - LOTE 290 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:46:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:46:21 horas, no lote (290) - LOTE 290 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:33:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:33:16 horas, no lote (290) - LOTE 290 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:33:16 horas, no lote (290) - LOTE 290 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.720,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 17:23:47 horas, no lote (291) - LOTE 291 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:47:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 08/10/2020, às 12:47:57 horas, no lote (291) - LOTE 291 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:34:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:34:19 horas, no lote (291) - LOTE 291 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:34:19 horas, no lote (291) - LOTE 291 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 187,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 17:30:24 horas, no lote (292) - LOTE 292 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:48:35 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:48:35 horas, no lote (292) - LOTE 292 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:34:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:34:32 horas, no lote (292) - LOTE 292 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:34:32 horas, no lote (292) - LOTE 292 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 495,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 17:36:22 horas, no lote (293) - LOTE 293 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:49:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:49:07 horas, no lote (293) - LOTE 293 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:34:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 18/10/2020, às 17:34:50 horas, no lote (293) - LOTE 293 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:34:50 horas, no lote (293) - LOTE 293 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 656,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 17:37:06 horas, no lote (294) - LOTE 294 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:49:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:49:39 horas, no lote (294) - LOTE 294 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:35:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:35:34 horas, no lote (294) - LOTE 294 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:35:34 horas, no lote (294) - LOTE 294 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.100,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 17:37:47 horas, no lote (295) - LOTE 295 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:50:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:50:32 horas, no lote (295) - LOTE 295 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:35:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:35:47 horas, no lote (295) - LOTE 295 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.
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    No dia 18/10/2020, às 17:35:47 horas, no lote (295) - LOTE 295 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 2.355,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 17:42:00 horas, no lote (296) - LOTE 296 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:51:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:51:13 horas, no lote (296) - LOTE 296 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 28/09/2020, às 17:49:09 horas, no lote (297) - LOTE 297 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:54:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:54:34 horas, no lote (297) - LOTE 297 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame. No

dia 08/10/2020, às 12:54:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:54:42 horas, no lote (297) - LOTE 297 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: erro. No dia 08/10/2020, às

12:54:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:54:57 horas, no lote (297) - LOTE 297 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:36:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:36:02 horas, no lote (297) - LOTE 297 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:36:02 horas, no lote (297) - LOTE 297 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE
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ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.210,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 17:50:06 horas, no lote (298) - LOTE 298 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:55:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:55:30 horas, no lote (298) - LOTE 298 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:36:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:36:17 horas, no lote (298) - LOTE 298 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:36:17 horas, no lote (298) - LOTE 298 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 2.500,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 17:55:18 horas, no lote (299) - LOTE 299 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:55:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:55:58 horas, no lote (299) - LOTE 299 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:36:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:36:30 horas, no lote (299) - LOTE 299 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:36:30 horas, no lote (299) - LOTE 299 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 870,00.

 

    No dia 28/09/2020, às 17:53:49 horas, no lote (300) - LOTE 300 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
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servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 08/10/2020, às 12:56:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:56:26 horas, no lote (300) - LOTE 300 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:36:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:36:58 horas, no lote (300) - LOTE 300 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:36:58 horas, no lote (300) - LOTE 300 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.340,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 08:20:14 horas, no lote (301) - LOTE 301 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 12:57:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:57:51 horas, no lote (301) - LOTE 301 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 08:20:27 horas, no lote (302) - LOTE 302 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 12:58:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:58:47 horas, no lote (302) - LOTE 302 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame. No

dia 08/10/2020, às 12:58:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:58:55 horas, no lote (302) - LOTE 302 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: erro. No dia 08/10/2020, às

12:59:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

19/10/2020 Página 249 de 330



    No dia 08/10/2020, às 12:59:02 horas, no lote (302) - LOTE 302 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:38:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:38:00 horas, no lote (302) - LOTE 302 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:38:00 horas, no lote (302) - LOTE 302 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.020,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 08:23:01 horas, no lote (303) - LOTE 303 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 12:59:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:59:30 horas, no lote (303) - LOTE 303 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:38:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:38:16 horas, no lote (303) - LOTE 303 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:38:16 horas, no lote (303) - LOTE 303 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 6.600,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 08:22:53 horas, no lote (304) - LOTE 304 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 12:59:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 12:59:54 horas, no lote (304) - LOTE 304 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:38:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 18/10/2020, às 17:38:28 horas, no lote (304) - LOTE 304 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:38:28 horas, no lote (304) - LOTE 304 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 192,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 08:31:53 horas, no lote (305) - LOTE 305 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:00:40 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:00:40 horas, no lote (305) - LOTE 305 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:38:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:38:39 horas, no lote (305) - LOTE 305 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:38:39 horas, no lote (305) - LOTE 305 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 448,50.

 

    No dia 29/09/2020, às 08:32:06 horas, no lote (306) - LOTE 306 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:01:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:01:22 horas, no lote (306) - LOTE 306 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:38:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:38:53 horas, no lote (306) - LOTE 306 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.
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    No dia 18/10/2020, às 17:38:53 horas, no lote (306) - LOTE 306 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 130,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 08:33:43 horas, no lote (307) - LOTE 307 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:02:03 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (307) - LOTE 307 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/09/2020, às 08:33:51 horas, no lote (308) - lote 308 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:04:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (308) - lote 308 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/09/2020, às 08:43:29 horas, no lote (309) - LOTE 309 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:04:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (309) - LOTE 309 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/09/2020, às 08:43:38 horas, no lote (310) - LOTE 310 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:05:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (310) - LOTE 310 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/09/2020, às 08:44:22 horas, no lote (311) - LOTE 311 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:06:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:06:54 horas, no lote (311) - LOTE 311 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em
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conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:40:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:40:13 horas, no lote (311) - LOTE 311 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:40:13 horas, no lote (311) - LOTE 311 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 786,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 08:44:53 horas, no lote (312) - LOTE 312 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:07:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:07:47 horas, no lote (312) - LOTE 312 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:40:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:40:45 horas, no lote (312) - LOTE 312 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:40:45 horas, no lote (312) - LOTE 312 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 430,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 08:56:03 horas, no lote (313) - LOTE 313 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:08:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:08:17 horas, no lote (313) - LOTE 313 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:41:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:41:00 horas, no lote (313) - LOTE 313 -  a situação do lote foi
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alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:41:00 horas, no lote (313) - LOTE 313 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 380,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 08:56:11 horas, no lote (314) - LOTE 314 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:08:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:08:43 horas, no lote (314) - LOTE 314 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:41:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:41:12 horas, no lote (314) - LOTE 314 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:41:12 horas, no lote (314) - LOTE 314 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 375,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 08:56:19 horas, no lote (315) - LOTE 315 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:09:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:09:08 horas, no lote (315) - LOTE 315 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:41:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:41:24 horas, no lote (315) - LOTE 315 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:41:24 horas, no lote (315) - LOTE 315 -  pelo critério de menor
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preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 850,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 08:57:07 horas, no lote (316) - LOTE 316 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:09:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:09:39 horas, no lote (316) - LOTE 316 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:41:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:41:37 horas, no lote (316) - LOTE 316 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:41:37 horas, no lote (316) - LOTE 316 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 305,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:07:25 horas, no lote (317) - LOTE 317 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:10:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:10:08 horas, no lote (317) - LOTE 317 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:41:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:41:49 horas, no lote (317) - LOTE 317 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:41:49 horas, no lote (317) - LOTE 317 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 880,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:07:15 horas, no lote (318) - LOTE 318 -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:10:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:10:31 horas, no lote (318) - LOTE 318 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:42:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:42:02 horas, no lote (318) - LOTE 318 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:42:02 horas, no lote (318) - LOTE 318 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 956,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:07:02 horas, no lote (319) - LOTE 319 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:11:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:11:06 horas, no lote (319) - LOTE 319 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:42:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:42:13 horas, no lote (319) - LOTE 319 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:42:13 horas, no lote (319) - LOTE 319 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 214,50.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:08:04 horas, no lote (320) - LOTE 320 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:11:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 08/10/2020, às 13:11:36 horas, no lote (320) - LOTE 320 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:42:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:42:25 horas, no lote (320) - LOTE 320 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:42:25 horas, no lote (320) - LOTE 320 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 4.400,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:27:53 horas, no lote (321) - LOTE 321 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:14:24 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:14:24 horas, no lote (321) - LOTE 321 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 08/10/2020, às 13:17:37 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:17:37 horas, no lote (321) - LOTE 321 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 14/10/2020, às 17:47:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/10/2020, às 17:47:33 horas, no lote (321) - LOTE 321 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:21:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:21:35 horas, no lote (321) - LOTE 321 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:21:35 horas, no lote (321) - LOTE 321 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PLATINA COMERCIO DE
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PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES com o valor R$ 1.890,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:26:39 horas, no lote (322) - LOTE 322 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:14:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:14:59 horas, no lote (322) - LOTE 322 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 08/10/2020, às 13:19:42 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:19:42 horas, no lote (322) - LOTE 322 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 14/10/2020, às 17:48:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/10/2020, às 17:48:44 horas, no lote (322) - LOTE 322 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:22:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:22:26 horas, no lote (322) - LOTE 322 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:22:26 horas, no lote (322) - LOTE 322 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PLATINA COMERCIO DE

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES com o valor R$ 4.600,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:24:10 horas, no lote (323) - LOTE 323 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:15:40 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:15:40 horas, no lote (323) - LOTE 323 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 08/10/2020, às 13:21:19 horas, a situação

19/10/2020 Página 258 de 330



do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:21:19 horas, no lote (323) - LOTE 323 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 14/10/2020, às 17:59:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (323) - LOTE 323 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:26:51 horas, no lote (324) - LOTE 324 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:25:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:25:18 horas, no lote (324) - LOTE 324 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 08/10/2020, às 13:26:27 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:26:27 horas, no lote (324) - LOTE 324 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 13/10/2020, às 12:46:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 12:46:38 horas, no lote (324) - LOTE 324 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 18/10/2020, às 17:45:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/10/2020, às 17:45:43 horas, no lote (324) - LOTE 324 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 18/10/2020, às 17:45:43 horas, no lote (324) - LOTE 324 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MEDLEVENSOHN

COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUT H com o valor R$ 2.300,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:35:55 horas, no lote (325) - LOTE 325 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
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servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:29:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:29:09 horas, no lote (325) - LOTE 325 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 14/10/2020, às 18:01:49 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/10/2020, às 18:01:49 horas, no lote (325) - LOTE 325 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:34:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:34:31 horas, no lote (325) - LOTE 325 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:34:31 horas, no lote (325) - LOTE 325 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PLATINA COMERCIO DE

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES com o valor R$ 942,60.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:36:38 horas, no lote (326) - LOTE 326 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:30:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:30:38 horas, no lote (326) - LOTE 326 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 14/10/2020, às 18:02:17 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/10/2020, às 18:02:17 horas, no lote (326) - LOTE 326 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:35:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:35:15 horas, no lote (326) - LOTE 326 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade
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com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:35:15 horas, no lote (326) - LOTE 326 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PLATINA COMERCIO DE

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:36:50 horas, no lote (327) - LOTE 327 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:31:24 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:31:24 horas, no lote (327) - LOTE 327 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 14/10/2020, às 18:02:32 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/10/2020, às 18:02:32 horas, no lote (327) - LOTE 327 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:36:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:36:00 horas, no lote (327) - LOTE 327 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:36:00 horas, no lote (327) - LOTE 327 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PLATINA COMERCIO DE

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES com o valor R$ 380,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:37:07 horas, no lote (328) - LOTE 328 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:31:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:31:46 horas, no lote (328) - LOTE 328 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 14/10/2020, às 18:02:50 horas, a situação

do lote foi finalizada. 
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    No dia 14/10/2020, às 18:02:50 horas, no lote (328) - LOTE 328 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:37:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:37:19 horas, no lote (328) - LOTE 328 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:37:19 horas, no lote (328) - LOTE 328 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PLATINA COMERCIO DE

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES com o valor R$ 1.106,20.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:37:28 horas, no lote (329) - LOTE 329 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:32:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:32:15 horas, no lote (329) - LOTE 329 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 14/10/2020, às 18:03:08 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/10/2020, às 18:03:08 horas, no lote (329) - LOTE 329 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:38:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:38:09 horas, no lote (329) - LOTE 329 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:38:09 horas, no lote (329) - LOTE 329 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PLATINA COMERCIO DE

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES com o valor R$ 1.480,10.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:37:35 horas, no lote (330) - LOTE 330 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
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servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 13:32:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:32:41 horas, no lote (330) - LOTE 330 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 08/10/2020, às 13:34:01 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 13:34:01 horas, no lote (330) - LOTE 330 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:37:58 horas, no lote (331) - LOTE 331 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 21:59:40 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 21:59:40 horas, no lote (331) - LOTE 331 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:41:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:41:33 horas, no lote (331) - LOTE 331 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:41:33 horas, no lote (331) - LOTE 331 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 10.209,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:37:49 horas, no lote (332) - LOTE 332 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:00:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:00:41 horas, no lote (332) - LOTE 332 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste
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certame. No dia 19/10/2020, às 14:41:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:41:48 horas, no lote (332) - LOTE 332 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:41:48 horas, no lote (332) - LOTE 332 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 6.999,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:38:26 horas, no lote (333) - LOTE 333 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:01:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:01:13 horas, no lote (333) - LOTE 333 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:42:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:42:03 horas, no lote (333) - LOTE 333 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:42:03 horas, no lote (333) - LOTE 333 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 3.196,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:49:27 horas, no lote (334) - LOTE 334 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:01:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:01:48 horas, no lote (334) - LOTE 334 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:42:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:42:22 horas, no lote (334) - LOTE 334 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade
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com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:42:22 horas, no lote (334) - LOTE 334 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 35.040,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:49:36 horas, no lote (335) - LOTE 335 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:02:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:02:14 horas, no lote (335) - LOTE 335 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:42:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:42:38 horas, no lote (335) - LOTE 335 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:42:38 horas, no lote (335) - LOTE 335 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 2.860,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:49:48 horas, no lote (336) - LOTE 336 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:03:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:03:14 horas, no lote (336) - LOTE 336 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:50:02 horas, no lote (337) - LOTE 337 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:03:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:03:57 horas, no lote (337) - LOTE 337 -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: PLATINA COMERCIO DE

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES. No dia 08/10/2020, às 22:04:50 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:04:50 horas, no lote (337) - LOTE 337 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:42:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:42:58 horas, no lote (337) - LOTE 337 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:42:58 horas, no lote (337) - LOTE 337 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 212,76.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:50:16 horas, no lote (338) - LOTE 338 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:05:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:05:18 horas, no lote (338) - LOTE 338 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: PLATINA COMERCIO DE

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES. No dia 08/10/2020, às 22:05:55 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:05:55 horas, no lote (338) - LOTE 338 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:43:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:43:14 horas, no lote (338) - LOTE 338 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:43:14 horas, no lote (338) - LOTE 338 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE
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ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 212,76.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:50:26 horas, no lote (339) - LOTE 339 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:06:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:06:28 horas, no lote (339) - LOTE 339 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:43:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:43:30 horas, no lote (339) - LOTE 339 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:43:30 horas, no lote (339) - LOTE 339 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 301,68.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:50:37 horas, no lote (340) - LOTE 340 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:07:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:07:54 horas, no lote (340) - LOTE 340 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:43:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:43:49 horas, no lote (340) - LOTE 340 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:43:49 horas, no lote (340) - LOTE 340 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 97,50.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:51:46 horas, no lote (341) - LOTE 341 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
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servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:11:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:11:15 horas, no lote (341) - LOTE 341 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:44:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:44:47 horas, no lote (341) - LOTE 341 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:44:47 horas, no lote (341) - LOTE 341 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 111,60.

 

    No dia 29/09/2020, às 09:51:59 horas, no lote (342) - LOTE 342 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:12:03 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:12:03 horas, no lote (342) - LOTE 342 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:45:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:45:01 horas, no lote (342) - LOTE 342 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:45:01 horas, no lote (342) - LOTE 342 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 180,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:01:23 horas, no lote (343) - LOTE 343 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:12:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:12:58 horas, no lote (343) - LOTE 343 -  a situação do lote foi
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:45:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:45:17 horas, no lote (343) - LOTE 343 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:45:17 horas, no lote (343) - LOTE 343 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 46,40.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:01:47 horas, no lote (344) - LOTE 344 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:13:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:13:39 horas, no lote (344) - LOTE 344 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:45:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:45:30 horas, no lote (344) - LOTE 344 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:45:30 horas, no lote (344) - LOTE 344 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 83,10.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:01:57 horas, no lote (345) - LOTE 345 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:16:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:16:51 horas, no lote (345) - LOTE 345 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.
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    No dia 29/09/2020, às 10:02:58 horas, no lote (346) - LOTE 346 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:17:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:17:22 horas, no lote (346) - LOTE 346 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:03:08 horas, no lote (347) - LOTE 347 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:18:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:18:59 horas, no lote (347) - LOTE 347 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:03:15 horas, no lote (348) - LOTE 348 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:22:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:22:52 horas, no lote (348) - LOTE 348 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:45:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:45:51 horas, no lote (348) - LOTE 348 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:45:51 horas, no lote (348) - LOTE 348 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.500,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:04:41 horas, no lote (349) - LOTE 349 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
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servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:23:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:23:46 horas, no lote (349) - LOTE 349 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:46:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:46:08 horas, no lote (349) - LOTE 349 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:46:08 horas, no lote (349) - LOTE 349 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.100,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:04:49 horas, no lote (350) - LOTE 350 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:26:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:26:30 horas, no lote (350) - LOTE 350 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:46:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:46:22 horas, no lote (350) - LOTE 350 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:46:22 horas, no lote (350) - LOTE 350 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 510,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:04:58 horas, no lote (351) - LOTE 351 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:30:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:30:18 horas, no lote (351) - LOTE 351 -  a situação do lote foi
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:46:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:46:46 horas, no lote (351) - LOTE 351 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:46:46 horas, no lote (351) - LOTE 351 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 780,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:20:52 horas, no lote (352) - LOTE 352 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:31:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:31:11 horas, no lote (352) - LOTE 352 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:46:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:46:59 horas, no lote (352) - LOTE 352 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:46:59 horas, no lote (352) - LOTE 352 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 280,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:18:05 horas, no lote (353) - LOTE 353 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:31:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:31:31 horas, no lote (353) - LOTE 353 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:47:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 19/10/2020, às 14:47:13 horas, no lote (353) - LOTE 353 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:47:13 horas, no lote (353) - LOTE 353 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 280,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:18:18 horas, no lote (354) - LOTE 354 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:31:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:31:50 horas, no lote (354) - LOTE 354 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:47:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:47:28 horas, no lote (354) - LOTE 354 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:47:28 horas, no lote (354) - LOTE 354 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 280,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:14:23 horas, no lote (355) - LOTE 355 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:33:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:33:17 horas, no lote (355) - LOTE 355 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em

virtude de erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto

por parte dos participantes. No dia 08/10/2020, às 22:33:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:33:25 horas, no lote (355) - LOTE 355 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte
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dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:21:09 horas, no lote (356) - LOTE 356 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:34:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:34:19 horas, no lote (356) - LOTE 356 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame. No

dia 08/10/2020, às 22:34:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:34:28 horas, no lote (356) - LOTE 356 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: erro. No dia 08/10/2020, às

22:34:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:34:37 horas, no lote (356) - LOTE 356 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:47:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:47:56 horas, no lote (356) - LOTE 356 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:47:56 horas, no lote (356) - LOTE 356 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 2.994,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:14:43 horas, no lote (357) - LOTE 357 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:36:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:36:48 horas, no lote (357) - LOTE 357 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:21:22 horas, no lote (358) - LOTE 358 -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:40:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:40:48 horas, no lote (358) - LOTE 358 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:48:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:48:16 horas, no lote (358) - LOTE 358 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:48:16 horas, no lote (358) - LOTE 358 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 399,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:22:48 horas, no lote (359) - item 359 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:41:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:41:47 horas, no lote (359) - item 359 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:48:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:48:31 horas, no lote (359) - item 359 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:48:31 horas, no lote (359) - item 359 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 3.980,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:15:59 horas, no lote (360) - item 360 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:43:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 08/10/2020, às 22:43:26 horas, no lote (360) - item 360 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:26:02 horas, no lote (361) - item 361 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:46:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:46:16 horas, no lote (361) - item 361 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame. No

dia 08/10/2020, às 22:47:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:47:53 horas, no lote (361) - item 361 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: erro. No dia 08/10/2020, às

22:48:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:48:10 horas, no lote (361) - item 361 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:49:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:49:21 horas, no lote (361) - item 361 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:49:21 horas, no lote (361) - item 361 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 798,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:26:12 horas, no lote (362) - item 362 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:48:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:48:58 horas, no lote (362) - item 362 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste
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certame. No dia 19/10/2020, às 14:49:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:49:37 horas, no lote (362) - item 362 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:49:37 horas, no lote (362) - item 362 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 750,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:34:23 horas, no lote (363) - item 363 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:50:04 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:50:04 horas, no lote (363) - item 363 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 08/10/2020, às 22:51:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:51:01 horas, no lote (363) - item 363 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 08/10/2020, às 22:51:43 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:51:43 horas, no lote (363) - item 363 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 14/10/2020, às 22:07:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (363) - item 363 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:34:52 horas, no lote (364) - item 364 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 22:57:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:57:08 horas, no lote (364) - item 364 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO
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RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 08/10/2020, às 22:57:41 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 22:57:41 horas, no lote (364) - item 364 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 14/10/2020, às 22:08:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (364) - item 364 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:34:32 horas, no lote (365) - item 365 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 23:02:37 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 23:02:37 horas, no lote (365) - item 365 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:34:41 horas, no lote (366) - item 366 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 23:02:03 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 23:02:03 horas, no lote (366) - item 366 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:36:14 horas, no lote (367) - item 367 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 23:03:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 23:03:16 horas, no lote (367) - item 367 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.
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    No dia 29/09/2020, às 10:36:28 horas, no lote (368) - item 368 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 23:03:37 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 23:03:37 horas, no lote (368) - item 368 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:36:39 horas, no lote (369) - item 369 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 23:03:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 23:03:58 horas, no lote (369) - item 369 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:36:50 horas, no lote (370) - item 370 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/10/2020, às 23:07:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/10/2020, às 23:07:01 horas, no lote (370) - item 370 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:37:01 horas, no lote (371) - item 371 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:18:33 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:18:33 horas, no lote (371) - item 371 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:50:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 19/10/2020, às 14:50:17 horas, no lote (371) - item 371 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:50:17 horas, no lote (371) - item 371 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 149,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:48:57 horas, no lote (372) - item 372 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:18:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:18:52 horas, no lote (372) - item 372 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:50:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:50:31 horas, no lote (372) - item 372 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:50:31 horas, no lote (372) - item 372 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 499,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:52:21 horas, no lote (373) - item 373 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:20:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:20:16 horas, no lote (373) - item 373 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 12/10/2020, às 17:21:02 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:21:02 horas, no lote (373) - item 373 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO
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RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 14/10/2020, às 22:10:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (373) - item 373 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:45:42 horas, no lote (374) - item 374 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:23:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:23:36 horas, no lote (374) - item 374 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 12/10/2020, às 17:24:14 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:24:14 horas, no lote (374) - item 374 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 14/10/2020, às 22:12:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (374) - item 374 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:46:23 horas, no lote (375) - item 375 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:25:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:25:58 horas, no lote (375) - item 375 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:48:35 horas, no lote (376) - item 376 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:27:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:27:07 horas, no lote (376) - item 376 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de
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erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:49:07 horas, no lote (377) - item 377 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:28:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:28:02 horas, no lote (377) - item 377 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 12/10/2020, às 17:28:52 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:28:52 horas, no lote (377) - item 377 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 19/10/2020, às 15:40:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (377) - item 377 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:48:20 horas, no lote (378) - item 378 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 12:51:23 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 12:51:23 horas, no lote (378) - item 378 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 14/10/2020, às 22:15:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/10/2020, às 22:15:38 horas, no lote (378) - item 378 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:52:32 horas, no lote (379) - item 379 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:31:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 12/10/2020, às 17:31:07 horas, no lote (379) - item 379 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:50:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:50:55 horas, no lote (379) - item 379 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:50:55 horas, no lote (379) - item 379 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 7.990,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:49:29 horas, no lote (380) - item 380 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:31:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:31:32 horas, no lote (380) - item 380 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:51:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:51:09 horas, no lote (380) - item 380 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:51:09 horas, no lote (380) - item 380 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 148,80.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:56:12 horas, no lote (381) - item 381 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:32:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:32:17 horas, no lote (381) - item 381 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste
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certame. No dia 19/10/2020, às 14:51:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:51:32 horas, no lote (381) - item 381 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:51:32 horas, no lote (381) - item 381 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 812,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 10:56:53 horas, no lote (382) - item 382 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:32:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:32:41 horas, no lote (382) - item 382 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:51:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:51:48 horas, no lote (382) - item 382 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:51:48 horas, no lote (382) - item 382 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.480,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:01:27 horas, no lote (383) - item 383 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:33:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:33:46 horas, no lote (383) - item 383 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:52:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:52:05 horas, no lote (383) - item 383 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade
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com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:52:05 horas, no lote (383) - item 383 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 900,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:01:42 horas, no lote (384) - item 384 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:34:23 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:34:23 horas, no lote (384) - item 384 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 14/10/2020, às 22:21:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/10/2020, às 22:21:22 horas, no lote (384) - item 384 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:01:53 horas, no lote (385) - item 385 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:34:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:34:47 horas, no lote (385) - item 385 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:52:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:52:27 horas, no lote (385) - item 385 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:52:27 horas, no lote (385) - item 385 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 770,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:02:03 horas, no lote (386) - item 386 -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:35:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:35:09 horas, no lote (386) - item 386 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:52:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:52:39 horas, no lote (386) - item 386 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:52:39 horas, no lote (386) - item 386 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 890,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:02:10 horas, no lote (387) - item 387 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:35:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:35:29 horas, no lote (387) - item 387 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:52:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:52:57 horas, no lote (387) - item 387 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:52:57 horas, no lote (387) - item 387 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 438,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:03:09 horas, no lote (388) - item 388 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:35:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 12/10/2020, às 17:35:57 horas, no lote (388) - item 388 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:55:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:55:43 horas, no lote (388) - item 388 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:03:35 horas, no lote (389) - item 389 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:36:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:36:15 horas, no lote (389) - item 389 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:56:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:56:05 horas, no lote (389) - item 389 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:11:14 horas, no lote (390) - item 390 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:36:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:36:34 horas, no lote (390) - item 390 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:56:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:56:19 horas, no lote (390) - item 390 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.
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    No dia 29/09/2020, às 11:11:21 horas, no lote (391) - item 391 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:37:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:37:15 horas, no lote (391) - item 391 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:12:49 horas, no lote (392) - item 392 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:39:33 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:39:33 horas, no lote (392) - item 392 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:13:31 horas, no lote (393) - item 393 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:40:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:40:29 horas, no lote (393) - item 393 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:13:39 horas, no lote (394) - item 394 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:40:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:40:58 horas, no lote (394) - item 394 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.
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    No dia 29/09/2020, às 11:13:46 horas, no lote (395) - item 395 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:43:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:43:19 horas, no lote (395) - item 395 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:13:59 horas, no lote (396) - item 396 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:43:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:43:39 horas, no lote (396) - item 396 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:14:06 horas, no lote (397) - item 397 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:43:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:43:49 horas, no lote (397) - item 397 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:14:11 horas, no lote (398) - item 398 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:44:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:44:15 horas, no lote (398) - item 398 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:57:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 19/10/2020, às 14:57:28 horas, no lote (398) - item 398 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes. No dia 19/10/2020, às 14:57:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:57:34 horas, no lote (398) - item 398 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em

virtude de erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto

por parte dos participantes. No dia 19/10/2020, às 14:58:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:58:06 horas, no lote (398) - item 398 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:58:06 horas, no lote (398) - item 398 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 505,62.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:22:20 horas, no lote (399) - item 399 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:44:37 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:44:37 horas, no lote (399) - item 399 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:58:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:58:22 horas, no lote (399) - item 399 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:58:22 horas, no lote (399) - item 399 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 110,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:22:27 horas, no lote (400) - item 400 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 17:44:53 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 17:44:53 horas, no lote (400) - item 400 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:58:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:58:35 horas, no lote (400) - item 400 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:58:35 horas, no lote (400) - item 400 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 130,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:22:34 horas, no lote (401) - item 401 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 20:05:42 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 20:05:42 horas, no lote (401) - item 401 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 12/10/2020, às 20:06:23 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 20:06:23 horas, no lote (401) - item 401 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: PLATINA COMERCIO DE

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES. No dia 12/10/2020, às 20:06:52 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No lote (401) - item 401 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:25:07 horas, no lote (402) - item 402 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 20:07:53 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 20:07:53 horas, no lote (402) - item 402 -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 12/10/2020, às 20:08:36 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 20:08:36 horas, no lote (402) - item 402 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME.

No dia 12/10/2020, às 20:09:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 20:09:20 horas, no lote (402) - item 402 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:25:16 horas, no lote (403) - item 403 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/10/2020, às 20:09:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/10/2020, às 20:09:44 horas, no lote (403) - item 403 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:25:23 horas, no lote (404) - item 404 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 09:51:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 09:51:39 horas, no lote (404) - item 404 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:59:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:59:11 horas, no lote (404) - item 404 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:59:11 horas, no lote (404) - item 404 -  pelo critério de menor
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preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 950,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:25:29 horas, no lote (405) - item 405 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 09:52:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 09:52:08 horas, no lote (405) - item 405 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:59:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:59:26 horas, no lote (405) - item 405 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:59:26 horas, no lote (405) - item 405 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 74,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:25:35 horas, no lote (406) - item 406 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 09:52:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 09:52:21 horas, no lote (406) - item 406 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:59:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:59:42 horas, no lote (406) - item 406 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:59:42 horas, no lote (406) - item 406 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 113,40.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:25:39 horas, no lote (407) - item 407 -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 09:52:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 09:52:36 horas, no lote (407) - item 407 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 14:59:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 14:59:55 horas, no lote (407) - item 407 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 14:59:55 horas, no lote (407) - item 407 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 68,80.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:25:44 horas, no lote (408) - item 408 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 09:53:04 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 09:53:04 horas, no lote (408) - item 408 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:00:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:00:07 horas, no lote (408) - item 408 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:00:07 horas, no lote (408) - item 408 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 32,80.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:33:40 horas, no lote (409) - item 409 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 09:53:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 13/10/2020, às 09:53:26 horas, no lote (409) - item 409 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:00:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:00:22 horas, no lote (409) - item 409 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:00:22 horas, no lote (409) - item 409 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 80,50.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:34:13 horas, no lote (410) - item 410 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 09:53:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 09:53:47 horas, no lote (410) - item 410 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:00:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:00:36 horas, no lote (410) - item 410 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:00:36 horas, no lote (410) - item 410 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 164,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:35:34 horas, no lote (411) - item 411 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 09:54:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 09:54:47 horas, no lote (411) - item 411 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:01:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 19/10/2020, às 15:01:39 horas, no lote (411) - item 411 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:01:39 horas, no lote (411) - item 411 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 190,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:36:25 horas, no lote (412) - item 412 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 09:55:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 09:55:12 horas, no lote (412) - item 412 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:01:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:01:56 horas, no lote (412) - item 412 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:01:56 horas, no lote (412) - item 412 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 179,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:36:34 horas, no lote (413) - item 413 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 09:55:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 09:55:38 horas, no lote (413) - item 413 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:02:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:02:12 horas, no lote (413) - item 413 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.
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    No dia 19/10/2020, às 15:02:12 horas, no lote (413) - item 413 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 189,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:36:45 horas, no lote (414) - item 414 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 09:56:04 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 09:56:04 horas, no lote (414) - item 414 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:02:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:02:26 horas, no lote (414) - item 414 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:02:26 horas, no lote (414) - item 414 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 199,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:36:53 horas, no lote (415) - item 415 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 09:56:25 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 09:56:25 horas, no lote (415) - item 415 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:02:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:02:42 horas, no lote (415) - item 415 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:02:42 horas, no lote (415) - item 415 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 299,00.
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    No dia 29/09/2020, às 11:36:59 horas, no lote (416) - item 416 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 09:57:33 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 09:57:33 horas, no lote (416) - item 416 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:37:10 horas, no lote (417) - item 417 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 09:59:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 09:59:15 horas, no lote (417) - item 417 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame. No

dia 13/10/2020, às 09:59:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 09:59:24 horas, no lote (417) - item 417 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: erro. No dia 13/10/2020, às

09:59:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 09:59:34 horas, no lote (417) - item 417 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 14/10/2020, às 22:35:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/10/2020, às 22:35:51 horas, no lote (417) - item 417 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:37:15 horas, no lote (418) - item 418 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:01:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 13/10/2020, às 10:01:12 horas, no lote (418) - item 418 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:44:14 horas, no lote (419) - item 419 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:03:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:03:14 horas, no lote (419) - item 419 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:44:49 horas, no lote (420) - item 420 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:04:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:04:20 horas, no lote (420) - item 420 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME. No dia 14/10/2020, às 18:06:07 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/10/2020, às 18:06:07 horas, no lote (420) - item 420 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:41:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:41:14 horas, no lote (420) - item 420 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: item desclassificado, por

não apresentar  valor igual ou inferior ao valor estimado pela administração.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:41:14 horas, no lote (420) - item 420 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PLATINA COMERCIO DE

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES com o valor R$ 1.100,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:46:04 horas, no lote (421) - item 421 -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:11:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:11:20 horas, no lote (421) - item 421 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame. No

dia 13/10/2020, às 10:11:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:11:28 horas, no lote (421) - item 421 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: erro. No dia 13/10/2020, às

10:11:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:11:35 horas, no lote (421) - item 421 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:03:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:03:29 horas, no lote (421) - item 421 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:03:29 horas, no lote (421) - item 421 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 500,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:48:18 horas, no lote (422) - item 422 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:12:03 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:12:03 horas, no lote (422) - item 422 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:03:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:03:48 horas, no lote (422) - item 422 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.
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    No dia 19/10/2020, às 15:03:48 horas, no lote (422) - item 422 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 260,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:48:26 horas, no lote (423) - item 423 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:12:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:12:26 horas, no lote (423) - item 423 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:04:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:04:09 horas, no lote (423) - item 423 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:04:09 horas, no lote (423) - item 423 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 2.122,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:48:33 horas, no lote (424) - item 424 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:12:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:12:49 horas, no lote (424) - item 424 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:04:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:04:22 horas, no lote (424) - item 424 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:04:22 horas, no lote (424) - item 424 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 150,00.
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    No dia 29/09/2020, às 11:48:39 horas, no lote (425) - item 425 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:13:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:13:16 horas, no lote (425) - item 425 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Arrematante desclassificado,

alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:48:46 horas, no lote (426) - item 425 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:13:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:13:51 horas, no lote (426) - item 425 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Arrematante desclassificado,

alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:48:51 horas, no lote (427) - item 427 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:14:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:14:21 horas, no lote (427) - item 427 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:04:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:04:40 horas, no lote (427) - item 427 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame. No

dia 19/10/2020, às 15:05:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:05:02 horas, no lote (427) - item 427 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame. No

dia 19/10/2020, às 15:05:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:05:13 horas, no lote (427) - item 427 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

19/10/2020 Página 302 de 330



conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:05:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:05:25 horas, no lote (427) - item 427 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:05:25 horas, no lote (427) - item 427 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 700,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:48:56 horas, no lote (428) - item 428 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:15:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:15:12 horas, no lote (428) - item 428 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:05:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:05:45 horas, no lote (428) - item 428 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:05:45 horas, no lote (428) - item 428 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 550,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:55:01 horas, no lote (429) - item 429 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:15:27 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:15:27 horas, no lote (429) - item 429 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:05:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:05:58 horas, no lote (429) - item 429 -  a situação do lote foi
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alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:05:58 horas, no lote (429) - item 429 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 460,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:55:09 horas, no lote (430) - item 430 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:15:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:15:47 horas, no lote (430) - item 430 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:06:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:06:11 horas, no lote (430) - item 430 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:06:11 horas, no lote (430) - item 430 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 397,50.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:56:29 horas, no lote (431) - item 431 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:18:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:18:05 horas, no lote (431) - item 431 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:06:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:06:57 horas, no lote (431) - item 431 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste certame.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:06:57 horas, no lote (431) - item 431 -  pelo critério de menor
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preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 542,60.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:59:42 horas, no lote (432) - item 432 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:18:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:18:39 horas, no lote (432) - item 432 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:59:50 horas, no lote (433) - item 433 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:20:00 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:20:00 horas, no lote (433) - item 433 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:07:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:07:31 horas, no lote (433) - item 433 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 11:59:56 horas, no lote (434) - item 434 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:20:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:20:38 horas, no lote (434) - item 434 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:08:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:08:16 horas, no lote (434) - item 434 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade
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com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:08:16 horas, no lote (434) - item 434 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 400,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:00:03 horas, no lote (435) - item 435 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:23:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:23:39 horas, no lote (435) - item 435 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:08:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:08:35 horas, no lote (435) - item 435 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:08:35 horas, no lote (435) - item 435 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 124,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:00:13 horas, no lote (436) - item 436 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:23:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:23:55 horas, no lote (436) - item 436 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:08:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:08:50 horas, no lote (436) - item 436 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:08:50 horas, no lote (436) - item 436 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE
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ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 100,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:00:18 horas, no lote (437) - item 437 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:24:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:24:46 horas, no lote (437) - item 437 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:09:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:09:08 horas, no lote (437) - item 437 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:09:08 horas, no lote (437) - item 437 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 96,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:01:23 horas, no lote (438) - item 438 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:40:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:40:43 horas, no lote (438) - item 438 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:09:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:09:23 horas, no lote (438) - item 438 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:09:23 horas, no lote (438) - item 438 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 62,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:06:02 horas, no lote (439) - item 439 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
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servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:40:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:40:56 horas, no lote (439) - item 439 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:09:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:09:40 horas, no lote (439) - item 439 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:09:40 horas, no lote (439) - item 439 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 64,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:06:09 horas, no lote (440) - item 440 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:41:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:41:15 horas, no lote (440) - item 440 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:10:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:10:15 horas, no lote (440) - item 440 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:10:15 horas, no lote (440) - item 440 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.034,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:06:58 horas, no lote (441) - item 441 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:41:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:41:58 horas, no lote (441) - item 441 -  a situação do lote foi
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:11:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:11:46 horas, no lote (441) - item 441 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:11:46 horas, no lote (441) - item 441 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.322,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:10:46 horas, no lote (442) - item 442 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:42:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:42:32 horas, no lote (442) - item 442 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:12:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:12:00 horas, no lote (442) - item 442 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:12:00 horas, no lote (442) - item 442 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 55,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:12:53 horas, no lote (443) - item  443 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:42:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:42:51 horas, no lote (443) - item  443 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:12:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 19/10/2020, às 15:12:14 horas, no lote (443) - item  443 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:12:14 horas, no lote (443) - item  443 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 318,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:10:57 horas, no lote (444) - item 444 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:43:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:43:06 horas, no lote (444) - item 444 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:12:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:12:29 horas, no lote (444) - item 444 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:12:29 horas, no lote (444) - item 444 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 269,10.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:11:19 horas, no lote (445) - item 445 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:43:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:43:21 horas, no lote (445) - item 445 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:12:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:12:51 horas, no lote (445) - item 445 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.
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    No dia 19/10/2020, às 15:12:51 horas, no lote (445) - item 445 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.480,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:11:28 horas, no lote (446) - item 446 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:43:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:43:34 horas, no lote (446) - item 446 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:13:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:13:05 horas, no lote (446) - item 446 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:13:05 horas, no lote (446) - item 446 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 189,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:11:38 horas, no lote (447) - item 447 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:43:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:43:47 horas, no lote (447) - item 447 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:13:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:13:24 horas, no lote (447) - item 447 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:13:24 horas, no lote (447) - item 447 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 216,00.
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    No dia 29/09/2020, às 12:11:48 horas, no lote (448) - item 448 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:44:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:44:06 horas, no lote (448) - item 448 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:13:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:13:38 horas, no lote (448) - item 448 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:13:38 horas, no lote (448) - item 448 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 216,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:16:45 horas, no lote (449) - item 449 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:44:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:44:22 horas, no lote (449) - item 449 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:13:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:13:52 horas, no lote (449) - item 449 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:13:52 horas, no lote (449) - item 449 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 353,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:16:55 horas, no lote (450) - item 450 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:44:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 13/10/2020, às 10:44:49 horas, no lote (450) - item 450 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:14:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:14:15 horas, no lote (450) - item 450 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:14:15 horas, no lote (450) - item 450 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 244,05.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:18:01 horas, no lote (451) - item 451 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:45:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:45:43 horas, no lote (451) - item 451 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 14/10/2020, às 22:51:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/10/2020, às 22:51:27 horas, no lote (451) - item 451 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:22:31 horas, no lote (452) - item 452 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:46:23 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:46:23 horas, no lote (452) - item 452 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item cancelado em virtude de

erro na descrição do produto no edital, impossibilitando um interpretação correto por parte

dos participantes.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:22:38 horas, no lote (453) - item 453 -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:48:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:48:38 horas, no lote (453) - item 453 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:15:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:15:00 horas, no lote (453) - item 453 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:15:00 horas, no lote (453) - item 453 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 7,80.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:22:57 horas, no lote (454) - item 454 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:48:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:48:58 horas, no lote (454) - item 454 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:15:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:15:14 horas, no lote (454) - item 454 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:15:14 horas, no lote (454) - item 454 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 130,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:23:06 horas, no lote (455) - item 455 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:49:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 13/10/2020, às 10:49:17 horas, no lote (455) - item 455 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:15:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:15:27 horas, no lote (455) - item 455 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:15:27 horas, no lote (455) - item 455 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 1.316,00.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:23:11 horas, no lote (456) - item 456 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:49:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:49:34 horas, no lote (456) - item 456 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:15:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 15:15:42 horas, no lote (456) - item 456 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:15:42 horas, no lote (456) - item 456 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 148,20.

 

    No dia 29/09/2020, às 12:25:26 horas, no lote (457) - item 457 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 13/10/2020, às 10:49:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/10/2020, às 10:49:56 horas, no lote (457) - item 457 -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora do referido item, neste

certame. No dia 19/10/2020, às 15:15:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 19/10/2020, às 15:15:56 horas, no lote (457) - item 457 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro o mesmo adjudicado ao licitante vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:15:56 horas, no lote (457) - item 457 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLORESTA COMERCIO DE

ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME com o valor R$ 30,00.

 

    No dia 06/10/2020, às 10:06:48 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (1) -

Item 01. O motivo da desclassificação foi: ARREMANTANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 06/10/2020, às 10:18:34 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (2) -

item 02. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 06/10/2020, às 10:20:08 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (3) -

item 03. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 06/10/2020, às 10:20:44 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (4) -

item 04. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 06/10/2020, às 10:24:51 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (13) -

item 13. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 06/10/2020, às 10:27:09 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES
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DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (14) -

item 14. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 06/10/2020, às 10:29:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (15) -

item 15. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 06/10/2020, às 10:37:04 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (17) -

item 17. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 06/10/2020, às 10:39:13 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (19) -

item 19. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 06/10/2020, às 10:43:12 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (23) -

ITEM 23. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 06/10/2020, às 10:56:50 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (30) -

item 30. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 06/10/2020, às 11:02:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (31) -

item 31. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.
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    No dia 06/10/2020, às 11:12:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (34) - item 34. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 06/10/2020, às 11:15:04 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (39) -

item 39. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 06/10/2020, às 11:18:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (40) - item 40. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 06/10/2020, às 11:20:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (40) -

item 40. O motivo da desclassificação foi: Arrematante desclassificado, alegando erro na

formulação dos valores informado.

 

    No dia 06/10/2020, às 11:27:42 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (50) - item 50. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 06/10/2020, às 11:29:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (50) -

item 50. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 06/10/2020, às 11:34:08 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (51) - item 51. O motivo da desclassificação foi:

ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO APRESENTAR DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO EDITAL.

 

    No dia 06/10/2020, às 11:35:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES
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DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (51) -

item 51. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 06/10/2020, às 12:01:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (66) - item 66. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 06/10/2020, às 12:05:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (70) - item 70. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 06/10/2020, às 12:06:34 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (71) - item 71. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 06/10/2020, às 12:08:44 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (73) - item 73. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 06/10/2020, às 12:20:42 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (79) - item 79. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 06/10/2020, às 12:21:13 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (80) - item 80. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 06/10/2020, às 12:28:59 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (82) - item 82. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.
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    No dia 06/10/2020, às 12:35:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (83) - item 83. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 06/10/2020, às 12:39:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (88) - item 88. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 06/10/2020, às 12:46:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (92) - item 92. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 06/10/2020, às 12:46:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (93) - item 93. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 06/10/2020, às 12:48:13 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (95) -

item 95. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 06/10/2020, às 12:53:51 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (96) - item 96. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 06/10/2020, às 13:14:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (97) - item 97. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 06/10/2020, às 13:19:48 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (99) - item 99. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.
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    No dia 06/10/2020, às 13:21:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (100) - item 100. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 07/10/2020, às 09:37:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (103) - item 103. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 07/10/2020, às 09:41:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (103) -

item 103. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 08/10/2020, às 08:39:56 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (135) - item 135. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 08:40:32 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (136) - item 136. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 08:42:25 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (139) - item 139. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 08:43:48 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (135) -

item 135. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 08/10/2020, às 08:50:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE
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PERFUMARIA LTDA ME, no lote (148) - item 148. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 08:51:11 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (150) - item 150. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 09:00:31 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (161) - item 161. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 09:01:07 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (162) - item 162. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 09:01:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (163) - item 163. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 09:02:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (165) - item 165. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 09:27:29 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (182) - item 182. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 09:28:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (183) - item 183. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 09:31:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE
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PERFUMARIA LTDA ME, no lote (186) - item 186. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 09:31:40 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (187) - item 187. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 09:33:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (190) - item 190. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 09:35:11 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (186) -

item 186. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 08/10/2020, às 09:35:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (187) -

item 187. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 08/10/2020, às 09:37:28 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (190) -

item 190. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 08/10/2020, às 09:43:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (195) -

LOTE 195. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 08/10/2020, às 09:44:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (196) - LOTE 196. O motivo da desclassificação foi:
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Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 09:46:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (198) - LOTE 198. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 10:35:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (206) - LOTE 206. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 10:35:50 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (207) - LOTE 207. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 10:57:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (215) - LOTE 215. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 12:41:31 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (284) - LOTE 284. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 13:02:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (307) - LOTE 307. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 13:04:16 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (308) - lote 308. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 13:04:56 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (309) - LOTE 309. O motivo da desclassificação foi:
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Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 13:05:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (310) - LOTE 310. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 13:14:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (321) - LOTE 321. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 13:14:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (322) - LOTE 322. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 13:15:40 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (323) - LOTE 323. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 13:17:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (321) -

LOTE 321. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 08/10/2020, às 13:19:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (322) -

LOTE 322. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 08/10/2020, às 13:21:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (323) -

LOTE 323. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.
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    No dia 08/10/2020, às 13:25:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (324) - LOTE 324. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 13:26:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (324) -

LOTE 324. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 08/10/2020, às 13:29:09 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (325) - LOTE 325. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 13:30:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (326) - LOTE 326. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 13:31:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (327) - LOTE 327. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 13:31:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (328) - LOTE 328. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 13:32:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (329) - LOTE 329. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 13:32:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (330) - LOTE 330. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.
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    No dia 08/10/2020, às 22:03:57 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES, no lote (337) - LOTE 337. O motivo da desclassificação foi: Arrematante

desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 22:05:18 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES, no lote (338) - LOTE 338. O motivo da desclassificação foi: Arrematante

desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 22:51:01 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (363) - item 363. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 22:51:42 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (363) -

item 363. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 08/10/2020, às 22:57:08 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (364) - item 364. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 08/10/2020, às 22:57:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (364) -

item 364. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 12/10/2020, às 17:20:16 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (373) - item 373. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 12/10/2020, às 17:21:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (373) -
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item 373. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 12/10/2020, às 17:23:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (374) - item 374. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 12/10/2020, às 17:24:13 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (374) -

item 374. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 12/10/2020, às 17:28:01 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (377) - item 377. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 12/10/2020, às 17:28:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (377) -

item 377. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 12/10/2020, às 20:05:42 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (401) - item 401. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 12/10/2020, às 20:06:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES, no lote (401) - item 401. O motivo da desclassificação foi: Arrematante

desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 12/10/2020, às 20:06:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (401) -

item 401. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO
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EDITAL.

 

    No dia 12/10/2020, às 20:07:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (402) - item 402. O motivo da desclassificação foi:

ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO APRESENTAR DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO EDITAL.

 

    No dia 12/10/2020, às 20:08:36 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME, no lote (402) -

item 402. O motivo da desclassificação foi: ARREMATANTE INABILITADO POR NÃO

APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO

EDITAL.

 

    No dia 13/10/2020, às 10:04:20 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE

PERFUMARIA LTDA ME, no lote (420) - item 420. O motivo da desclassificação foi:

Arrematante desclassificado, alegando erro na formulação dos valores informado.

 

    No dia 14/10/2020, às 17:59:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES, no lote (323) - LOTE 323. O motivo da desclassificação foi: item

desclassificado, por não apresentar  valor igual ou inferior ao valor estimado pela

administração.

 

    No dia 14/10/2020, às 22:07:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES, no lote (363) - item 363. O motivo da desclassificação foi: item

desclassificado, por não apresentar  valor igual ou inferior ao valor estimado pela

administração.

 

    No dia 14/10/2020, às 22:08:31 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES, no lote (364) - item 364. O motivo da desclassificação foi: item

desclassificado, por não apresentar  valor igual ou inferior ao valor estimado pela

administração.

 

    No dia 14/10/2020, às 22:10:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES, no lote (373) - item 373. O motivo da desclassificação foi: item
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desclassificado, por não apresentar  valor igual ou inferior ao valor estimado pela

administração.

 

    No dia 14/10/2020, às 22:12:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES, no lote (374) - item 374. O motivo da desclassificação foi: item

desclassificado, por não apresentar  valor igual ou inferior ao valor estimado pela

administração.

 

    No dia 19/10/2020, às 15:40:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou o fornecedor - PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALARES, no lote (377) - item 377. O motivo da desclassificação foi: item

desclassificado, por não apresentar  valor igual ou inferior ao valor estimado pela

administração.

 

    No dia 19/10/2020, às 16:55:52 horas, a autoridade competente da licitação - ADELIO

DOS SANTOS DE SOUSA - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ADVALDO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro da disputa

 

ADELIO DOS SANTOS DE SOUSA

Autoridade Competente

 

AILTON NASCIMENTO BRITO

Membro Equipe Apoio

 

WALDSON ANTUNES MORAES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
05.155.425/0001-93 CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COME

23.141.314/0001-00 CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME

10.608.707/0001-39 DISTRIBUIDORA G. F. HOSPITALAR LTDA EPP

04.860.635/0001-10 FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA ME

05.343.029/0001-90 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUT H

13.535.892/0001-77 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
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