
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC

COMPRAS - (AL)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL / Nº

Processo: 001/2020)

 

     às 10:24:44 horas do dia 13/02/2020 no endereço AV COMENDADOR FRANCISCO

AMORIM LEAO-240 A, bairro PINHEIRO, da cidade de MACEIO - AL, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). FABIANA DOS SANTOS MONCAO, e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão Nº Processo: 001/2020 - 2020/001/2020 que tem por objeto Contratação de empresa

para fornecimento sob demanda de insumos protéticos dentários, para atendimento aos

cursos da área de saúde do Regional/Alagoas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Broca transmetálica - Broca para alta rotação com parte ativa fabricada em

carboneto de tungstênio e parte inativa fabricada em aço inoxidável.- Formato de cilíndrico.-

Comprimento de 19mm- Para baixa rotação.

Lote (2) - Lixa para massa com 230 x 280mm.

Lote (3) - LIXA D ÁGUA para polimento 60 A 280 3M.

Lote (4) - Arco de Serra pra troquel com serra em 12cm. Embalagem com 01 und.

Lote (5) - Sprue. barras de fundição em triângulo dimensão de 4 mm. Embalagem com 100

und.

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 16:25:06:437 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 16:25:06:437 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/02/2020 08:38:49:713 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 990.000,00

12/02/2020 16:25:06:437 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 16:25:06:437 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (6) - Resina fluido modelador líquido. Embalagem com 5ml.

Lote (7) - Óleo Mineral 500ml.

Lote (8) - Opaco em pasta embalagem com 4g. Cores diversas

Lote (9) - Opaco em pó embalagem com 10g. Cores diversas

Lote (10) - Fio ortodôntico inox duro 0.70mm +16m ROLO DE 500m

Lote (11) - Fio ortodôntico inox duro 0.90mm +16m ROLO DE 500m

Lote (12) - Expansor universal de 0,7 a 0,11mm � estrutura metálica.

Lote (13) - Breu. Composto de goma resina, terebintina e água. Em pedras. Embalagem

com 500g

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (14) - Solda prata para ortodontia. Em pasta, embalagem com 20mL.

Lote (15) - Solda de prata para ortodontia em rolo com 05 metros.

Lote (16) - Fluxo para solda de metais ferrosos e não ferrosos fundição de solda prata.

12/02/2020 16:25:06:437 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 16:34:57:391 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 16:34:57:391 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 225,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 16:34:57:391 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 16:34:57:391 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 850,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 16:34:57:391 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 16:42:34:669 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 16:42:34:669 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 16:42:34:669 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 16:42:34:669 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 450,00
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Embalagem com 250g.

Lote (17) - Banda universal para pré-molar superior tamanho 36. Dispositivos de ancoragem

com medidas 11,20mm x 10,40mm. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para

cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios.

Lote (18) - Banda universal para pré-molar superior tamanho 31.  Dispositivos de ancoragem

com medidas 11,30mm x 10,50mm. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para

cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios

Lote (19) - Banda universal para pré-molar superior tamanho 32. Dispositivos de ancoragem

com medidas 11,40mm x 10,60mm. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para

cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios.

Lote (20) - Banda universal para pré-molar inferior tamanho 30. Embalagem com 10 und.

Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios.

Lote (21) - Banda universal para pré-molar inferior tamanho 31. Embalagem com 10 und.

Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios.

Lote (22) - Banda universal para pré-molar inferior tamanho 32. Embalagem com 10 und.

Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios.

Lote (23) - Banda universal superior tamanho 36mm. Embalagem com 10 und Peças

metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 16:56:31:796 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 16:56:31:796 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 16:56:31:796 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 16:56:31:796 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 16:56:31:796 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:00:35:929 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:00:35:929 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:00:35:929 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00
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Lote (24) - Banda universal inferior tamanho 36mm. Embalagem com 10 und. Peças

metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios

Lote (25) - Conector maior de  barra lingual para PPR. Tamanho de 10 a 12mm. Embalagem

com 01 und.

Lote (26) - Sela pré fabricada superior embalagem com 25 peças quadrada.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (27) - Sela pré fabricada inferior - retenção inferior embalagem com 25 peças redondo.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (28) - Sprue em cera com fio 4,0 mm, Embalagem com 250g.

Lote (29) - Massa branca para brilho de metal. Embalagem com 1kg.

Lote (30) - Massa para polimento. Embalagem 150g.

Lote (31) - Solução eletrolítica. Para purificar  metais, Embalagem com 1000ml.

Lote (32) - Sprue em cera com fio 2,5mm. Embalagem com 250g.

Lote (33) - Uclas não calcinável com parafuso � conjunto não rotacional 3 a 6mm.

Embalagem com 01 unidade + parafuso.

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:00:35:929 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:00:35:929 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:10:44:144 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/02/2020 08:39:42:959 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 990.000,00

12/02/2020 17:10:44:144 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:10:44:144 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:14:17:367 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:14:17:367 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/02/2020 08:41:14:208 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 990.000,00

12/02/2020 17:14:17:367 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 6.000,00

13/05/2020 Página 4 de 56



Lote (34) - Cera em Sprue em trave. Tamanho médio. Embalagem com 35 und.

Lote (35) - Cera em Sprue em trave. Tamanho médio. Embalagem com 35 und.

Lote (36) - Mufla com 01 furo em alumínio para confecção de PPR. Embalagem com 01 und.

Lote (37) - Resina autopolimerizavel de cor verde-limão.  Composição Resina (Pó):

Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos Biocompatíveis Embalagem com

500G.

Lote (38) - Resina autopolimerizavel de cor azul. Composição Resina (Pó):

Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos Biocompatíveis Embalagem com

500G.

Lote (39) - Resina autopolimerizavel de cor rosa pink. Composição Resina (Pó):

Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos Biocompatíveis Embalagem com

500G

Lote (40) - Borracha de Silicone com catalizador. Embalagem com 1kg.

Lote (41) - Expansor de disfunção de arcadas dentárias com abertura de 09 a 11mm.

Embalagem com 01 unidade.

Lote (42) - Porcelana incisal. Embalagem com 10g.

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/02/2020 08:41:14:208 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 900.000,00

12/02/2020 17:14:17:367 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:14:17:367 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:16:36:250 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:16:36:250 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:16:36:250 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:16:36:250 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:16:36:250 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:18:39:184 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.000,00
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Lote (43) - Porcelana Dentina A3 em pó. Embalagem com 10g.

Lote (44) - Porcelana Dentina A2 em pó. Embalagem com 10g.

Lote (45) - Porcelana Dentina A1 em pó. Embalagem com 10g.

Lote (46) - Porcelana Dentina opaca A2 em pó. Embalagem com 10g.

Lote (47) - Porcelana Dentina opaca A3 em pó. Embalagem com 10g

Lote (48) - Porcelana cervical amarelo. Embalagem com 20g.

Lote (49) - Gelatina elástica de alta precisão para reprodução de modelos de prótese parcial

removível (PPR) para fundição de Cromo-Cobalto. Embalagem com 1kg

Lote (50) - Cera nº 09. Cor branca. Embalagem com 225g.

Lote (51) - Cera utilidades com 05 laminas, cor branca. Embalagem com 225g.

Lote (52) - Opaco em pasta.

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:18:39:184 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:18:39:184 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:18:39:184 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:18:39:184 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:41:47:173 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:41:47:173 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:41:47:173 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:41:47:173 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:41:47:173 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:45:20:752 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 200,00
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Lote (53) - Revestimento para fundição de coping sobre implante e prótese fixa.

Lote (54) - Silicone Industrial. Embalagem com 500g.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (55) - Ácido Fluorídrico. Embalagem com 01 litro.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (56) - Silicone de endurecimento por condensação. KIT COM: bisnaga de ACTIVATOR

de 40ml bisnaga de BASE de 300ml pote de manipulação espátulas flexíveis para aplicação

e manual de instruções.

Lote (57) - Disco para cortar metais com motor de alta rotação. Diâmetro 43mm. Embalagem

com 50 und.

Lote (58) - Cera em fio nº 01 50gr.

Lote (59) - Cera em fio nº 02 50gr

Lote (60) - Fios de Cera meia cana nº 04 30g.

Lote (61) - Líquido para produção de reator � Binder  - Ethyl Silibinder 40% puro � 1L.

Lote (62) - Ácido Muriático � 1L.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (63) - Gás GPL 45Kg.

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:45:20:752 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:45:20:752 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:48:10:666 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:48:10:666 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:48:10:666 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:48:10:666 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:48:10:666 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:51:21:966 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.000,00

13/05/2020 Página 7 de 56



    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (64) - Cilindro de Oxigênio 15L.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (65) - Ponta montada grossa para polir.

Lote (66) - Ponta montada média para polir.

Lote (67) - Ponta montada fina para polir.

Lote (68) - Análogo hexágono externo 3.3.

Lote (69) - Glaser Líquido + Pó.

Lote (70) - Resina para Ceromero cor A2.

Lote (71) - Pasta de polimento para ceromero 1kg.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (72) - Fluído modelador para ceromero 1L.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (73) - Cera para escultura progressiva 50g � Cores Branca e Laranja.

Lote (74) - Resina para confecção de dentes provisórios na cor A2 100g.

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/02/2020 08:42:08:228 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 900.000,00

12/02/2020 17:51:21:966 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/02/2020 08:43:24:453 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 900.000,00

12/02/2020 17:54:00:777 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/02/2020 08:43:24:453 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 900.000,00

12/02/2020 17:54:00:777 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/02/2020 08:43:24:453 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 900.000,00

12/02/2020 17:54:00:777 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 7.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:54:00:777 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 17:54:00:777 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/02/2020 08:46:21:836 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 900.000,00

12/02/2020 17:59:44:922 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.600,00
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    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (75) - Lixa d'água grão 180 carborundum.

Lote (76) - Alicate ortodôntico nº 109.

Lote (77) - Alicate ortodôntico nº 74.

Lote (78) - Borracha de silicone 1kg + Catalisador

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (79) - Kit de chaves para instalação de Implantes do tipo Hexágono Externo com

plataforma 3.3.

Lote (80) - Cilindro Calcinável do Munhão universal 3.3x4mm.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Broca transmetálica - Broca para alta rotação com parte ativa fabricada em

carboneto de tungstênio e parte inativa fabricada em aço inoxidável.- Formato de cilíndrico.-

Comprimento de 19mm- Para baixa rotação.

Lote (2) - Lixa para massa com 230 x 280mm.

Lote (3) - LIXA D ÁGUA para polimento 60 A 280 3M.

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/02/2020 08:46:21:836 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 900.000,00

12/02/2020 17:59:44:922 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/02/2020 08:47:22:449 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 900.000,00

12/02/2020 18:02:10:467 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/02/2020 08:47:22:449 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 900.000,00

12/02/2020 18:02:10:467 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 18:02:10:467 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 9.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/02/2020 18:02:10:467 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 16:25:06:437 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 16:25:06:437 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 500,00
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Lote (4) - Arco de Serra pra troquel com serra em 12cm. Embalagem com 01 und.

Lote (5) - Sprue. barras de fundição em triângulo dimensão de 4 mm. Embalagem com 100

und.

Lote (6) - Resina fluido modelador líquido. Embalagem com 5ml.

Lote (7) - Óleo Mineral 500ml.

Lote (8) - Opaco em pasta embalagem com 4g. Cores diversas

Lote (9) - Opaco em pó embalagem com 10g. Cores diversas

Lote (10) - Fio ortodôntico inox duro 0.70mm +16m ROLO DE 500m

Lote (11) - Fio ortodôntico inox duro 0.90mm +16m ROLO DE 500m

Lote (12) - Expansor universal de 0,7 a 0,11mm � estrutura metálica.

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 16:25:06:437 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 500,00

13/02/2020 08:38:49:713 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 990.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 16:25:06:437 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 16:25:06:437 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 16:34:57:391 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 16:34:57:391 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 225,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 16:34:57:391 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 16:34:57:391 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 16:34:57:391 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 16:42:34:669 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 16:42:34:669 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00
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Lote (13) - Breu. Composto de goma resina, terebintina e água. Em pedras. Embalagem

com 500g

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (14) - Solda prata para ortodontia. Em pasta, embalagem com 20mL.

Lote (15) - Solda de prata para ortodontia em rolo com 05 metros.

Lote (16) - Fluxo para solda de metais ferrosos e não ferrosos fundição de solda prata.

Embalagem com 250g.

Lote (17) - Banda universal para pré-molar superior tamanho 36. Dispositivos de ancoragem

com medidas 11,20mm x 10,40mm. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para

cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios.

Lote (18) - Banda universal para pré-molar superior tamanho 31.  Dispositivos de ancoragem

com medidas 11,30mm x 10,50mm. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para

cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios

Lote (19) - Banda universal para pré-molar superior tamanho 32. Dispositivos de ancoragem

com medidas 11,40mm x 10,60mm. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para

cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios.

Lote (20) - Banda universal para pré-molar inferior tamanho 30. Embalagem com 10 und.

Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios.

Lote (21) - Banda universal para pré-molar inferior tamanho 31. Embalagem com 10 und.

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 16:42:34:669 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 16:42:34:669 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 16:56:31:796 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 16:56:31:796 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 16:56:31:796 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 16:56:31:796 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 16:56:31:796 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00
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Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios.

Lote (22) - Banda universal para pré-molar inferior tamanho 32. Embalagem com 10 und.

Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios.

Lote (23) - Banda universal superior tamanho 36mm. Embalagem com 10 und Peças

metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios

Lote (24) - Banda universal inferior tamanho 36mm. Embalagem com 10 und. Peças

metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a soldagem de acessórios

Lote (25) - Conector maior de  barra lingual para PPR. Tamanho de 10 a 12mm. Embalagem

com 01 und.

Lote (26) - Sela pré fabricada superior embalagem com 25 peças quadrada.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (27) - Sela pré fabricada inferior - retenção inferior embalagem com 25 peças redondo.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (28) - Sprue em cera com fio 4,0 mm, Embalagem com 250g.

Lote (29) - Massa branca para brilho de metal. Embalagem com 1kg.

Lote (30) - Massa para polimento. Embalagem 150g.

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:00:35:929 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:00:35:929 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:00:35:929 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:00:35:929 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:00:35:929 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:10:44:144 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:10:44:144 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.000,00

13/02/2020 08:39:42:959 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 990.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (31) - Solução eletrolítica. Para purificar  metais, Embalagem com 1000ml.

Lote (32) - Sprue em cera com fio 2,5mm. Embalagem com 250g.

Lote (33) - Uclas não calcinável com parafuso � conjunto não rotacional 3 a 6mm.

Embalagem com 01 unidade + parafuso.

Lote (34) - Cera em Sprue em trave. Tamanho médio. Embalagem com 35 und.

Lote (35) - Cera em Sprue em trave. Tamanho médio. Embalagem com 35 und.

Lote (36) - Mufla com 01 furo em alumínio para confecção de PPR. Embalagem com 01 und.

Lote (37) - Resina autopolimerizavel de cor verde-limão.  Composição Resina (Pó):

Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos Biocompatíveis Embalagem com

500G.

Lote (38) - Resina autopolimerizavel de cor azul. Composição Resina (Pó):

Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos Biocompatíveis Embalagem com

500G.

Lote (39) - Resina autopolimerizavel de cor rosa pink. Composição Resina (Pó):

12/02/2020 17:10:44:144 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:14:17:367 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:14:17:367 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:14:17:367 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 6.000,00

13/02/2020 08:41:14:208 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 990.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:14:17:367 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 6.000,00

13/02/2020 08:41:14:208 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:14:17:367 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:16:36:250 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:16:36:250 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:16:36:250 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.500,00
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Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos Biocompatíveis Embalagem com

500G

Lote (40) - Borracha de Silicone com catalizador. Embalagem com 1kg.

Lote (41) - Expansor de disfunção de arcadas dentárias com abertura de 09 a 11mm.

Embalagem com 01 unidade.

Lote (42) - Porcelana incisal. Embalagem com 10g.

Lote (43) - Porcelana Dentina A3 em pó. Embalagem com 10g.

Lote (44) - Porcelana Dentina A2 em pó. Embalagem com 10g.

Lote (45) - Porcelana Dentina A1 em pó. Embalagem com 10g.

Lote (46) - Porcelana Dentina opaca A2 em pó. Embalagem com 10g.

Lote (47) - Porcelana Dentina opaca A3 em pó. Embalagem com 10g

Lote (48) - Porcelana cervical amarelo. Embalagem com 20g.

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:16:36:250 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:16:36:250 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:18:39:184 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:18:39:184 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:18:39:184 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:18:39:184 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:18:39:184 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:41:47:173 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:41:47:173 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:41:47:173 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 600,00
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Lote (49) - Gelatina elástica de alta precisão para reprodução de modelos de prótese parcial

removível (PPR) para fundição de Cromo-Cobalto. Embalagem com 1kg

Lote (50) - Cera nº 09. Cor branca. Embalagem com 225g.

Lote (51) - Cera utilidades com 05 laminas, cor branca. Embalagem com 225g.

Lote (52) - Opaco em pasta.

Lote (53) - Revestimento para fundição de coping sobre implante e prótese fixa.

Lote (54) - Silicone Industrial. Embalagem com 500g.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (55) - Ácido Fluorídrico. Embalagem com 01 litro.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (56) - Silicone de endurecimento por condensação. KIT COM: bisnaga de ACTIVATOR

de 40ml bisnaga de BASE de 300ml pote de manipulação espátulas flexíveis para aplicação

e manual de instruções.

Lote (57) - Disco para cortar metais com motor de alta rotação. Diâmetro 43mm. Embalagem

com 50 und.

Lote (58) - Cera em fio nº 01 50gr.

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:41:47:173 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:41:47:173 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:45:20:752 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:45:20:752 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:45:20:752 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:48:10:666 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:48:10:666 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:48:10:666 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 200,00
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Lote (59) - Cera em fio nº 02 50gr

Lote (60) - Fios de Cera meia cana nº 04 30g.

Lote (61) - Líquido para produção de reator � Binder  - Ethyl Silibinder 40% puro � 1L.

Lote (62) - Ácido Muriático � 1L.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (63) - Gás GPL 45Kg.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (64) - Cilindro de Oxigênio 15L.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (65) - Ponta montada grossa para polir.

Lote (66) - Ponta montada média para polir.

Lote (67) - Ponta montada fina para polir.

Lote (68) - Análogo hexágono externo 3.3.

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:48:10:666 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:48:10:666 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:51:21:966 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:51:21:966 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 900,00

13/02/2020 08:42:08:228 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:54:00:777 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 900,00

13/02/2020 16:16:27:317 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 25.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:54:00:777 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 900,00

13/02/2020 08:43:24:453 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:54:00:777 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 7.500,00

13/02/2020 16:17:05:780 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 35.000,00
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Lote (69) - Glaser Líquido + Pó.

Lote (70) - Resina para Ceromero cor A2.

Lote (71) - Pasta de polimento para ceromero 1kg.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (72) - Fluído modelador para ceromero 1L.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (73) - Cera para escultura progressiva 50g � Cores Branca e Laranja.

Lote (74) - Resina para confecção de dentes provisórios na cor A2 100g.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (75) - Lixa d'água grão 180 carborundum.

Lote (76) - Alicate ortodôntico nº 109.

Lote (77) - Alicate ortodôntico nº 74.

Lote (78) - Borracha de silicone 1kg + Catalisador

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (79) - Kit de chaves para instalação de Implantes do tipo Hexágono Externo com

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:54:00:777 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:54:00:777 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:59:44:922 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 1.600,00

13/02/2020 16:17:34:663 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 25.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 17:59:44:922 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 900,00

13/02/2020 16:17:59:532 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 35.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 18:02:10:467 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.000,00

13/02/2020 08:47:22:449 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 900.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 18:02:10:467 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 2.000,00

13/02/2020 08:47:22:449 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 900.000,00
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plataforma 3.3.

Lote (80) - Cilindro Calcinável do Munhão universal 3.3x4mm.

 

    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 13/02/2020, às 11:17:47 horas, no lote (1) - Broca transmetálica - Broca para alta

rotação com parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio e parte inativa fabricada em

aço inoxidável.- Formato de cilíndrico.- Comprimento de 19mm- Para baixa rotação. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às

14:08:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 14:08:36 horas, no lote (1) - Broca transmetálica - Broca para alta

rotação com parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio e parte inativa fabricada em

aço inoxidável.- Formato de cilíndrico.- Comprimento de 19mm- Para baixa rotação. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter

atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 11:30:45

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 11:30:45 horas, no lote (1) - Broca transmetálica - Broca para alta

rotação com parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio e parte inativa fabricada em

aço inoxidável.- Formato de cilíndrico.- Comprimento de 19mm- Para baixa rotação. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a

todas as normas habilitatórias e preceitos legais.

 

    No dia 13/04/2020, às 11:30:45 horas, no lote (1) - Broca transmetálica - Broca para alta

rotação com parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio e parte inativa fabricada em

aço inoxidável.- Formato de cilíndrico.- Comprimento de 19mm- Para baixa rotação. -  pelo

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 18:02:10:467 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 9.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2020 18:02:10:467 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME  R$ 6.000,00
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critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP

HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 1.000,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 11:26:05 horas, no lote (2) - Lixa para massa com 230 x 280mm. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às

14:10:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 14:10:12 horas, no lote (2) - Lixa para massa com 230 x 280mm. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por

ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às

11:52:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 11:52:59 horas, no lote (2) - Lixa para massa com 230 x 280mm. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do

edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 11:52:59 horas, no lote (2) - Lixa para massa com 230 x 280mm. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP

HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 400,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 11:27:45 horas, no lote (3) - LIXA D ÁGUA para polimento 60 A 280

3M. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às

14:11:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 14:11:19 horas, no lote (3) - LIXA D ÁGUA para polimento 60 A 280

3M. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por

ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às

12:02:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:02:24 horas, no lote (3) - LIXA D ÁGUA para polimento 60 A 280

3M. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do

edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:02:24 horas, no lote (3) - LIXA D ÁGUA para polimento 60 A 280
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3M. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 400,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 11:03:44 horas, no lote (4) - Arco de Serra pra troquel com serra

em 12cm. Embalagem com 01 und. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 14:12:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 14:12:14 horas, no lote (4) - Arco de Serra pra troquel com serra

em 12cm. Embalagem com 01 und. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter

apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e

preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 12:02:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:02:35 horas, no lote (4) - Arco de Serra pra troquel com serra

em 12cm. Embalagem com 01 und. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo

pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:02:35 horas, no lote (4) - Arco de Serra pra troquel com serra

em 12cm. Embalagem com 01 und. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 1.000,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 11:05:06 horas, no lote (5) - Sprue. barras de fundição em triângulo

dimensão de 4 mm. Embalagem com 100 und. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 14:23:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 14:23:22 horas, no lote (5) - Sprue. barras de fundição em triângulo

dimensão de 4 mm. Embalagem com 100 und. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por

ter apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas

habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 12:02:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:02:45 horas, no lote (5) - Sprue. barras de fundição em triângulo

dimensão de 4 mm. Embalagem com 100 und. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação,
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concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:02:45 horas, no lote (5) - Sprue. barras de fundição em triângulo

dimensão de 4 mm. Embalagem com 100 und. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o

valor R$ 360,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 11:28:53 horas, no lote (6) - Resina fluido modelador líquido.

Embalagem com 5ml. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 14:28:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 14:28:27 horas, no lote (6) - Resina fluido modelador líquido.

Embalagem com 5ml. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta

mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia

13/04/2020, às 12:02:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:02:56 horas, no lote (6) - Resina fluido modelador líquido.

Embalagem com 5ml. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:02:56 horas, no lote (6) - Resina fluido modelador líquido.

Embalagem com 5ml. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 400,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 11:25:18 horas, no lote (7) - Óleo Mineral 500ml. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 14:30:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 14:30:20 horas, no lote (7) - Óleo Mineral 500ml. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a

todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 12:03:08 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:03:08 horas, no lote (7) - Óleo Mineral 500ml. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da
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proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:03:08 horas, no lote (7) - Óleo Mineral 500ml. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR

EIRELI - ME com o valor R$ 150,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 11:18:18 horas, no lote (8) - Opaco em pasta embalagem com 4g.

Cores diversas -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020,

às 14:31:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 14:31:48 horas, no lote (8) - Opaco em pasta embalagem com 4g.

Cores diversas -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais

adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia

13/04/2020, às 12:03:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:03:17 horas, no lote (8) - Opaco em pasta embalagem com 4g.

Cores diversas -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às

exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:03:17 horas, no lote (8) - Opaco em pasta embalagem com 4g.

Cores diversas -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 1.000,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 11:20:27 horas, no lote (9) - Opaco em pó embalagem com 10g.

Cores diversas -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020,

às 14:32:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 14:32:46 horas, no lote (9) - Opaco em pó embalagem com 10g.

Cores diversas -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais

adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia

13/04/2020, às 12:03:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:03:35 horas, no lote (9) - Opaco em pó embalagem com 10g.

Cores diversas -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às
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exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:03:35 horas, no lote (9) - Opaco em pó embalagem com 10g.

Cores diversas -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 400,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 10:58:08 horas, no lote (10) - Fio ortodôntico inox duro 0.70mm

+16m ROLO DE 500m -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 14:47:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 14:47:44 horas, no lote (10) - Fio ortodôntico inox duro 0.70mm

+16m ROLO DE 500m -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta

mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia

13/04/2020, às 12:03:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:03:49 horas, no lote (10) - Fio ortodôntico inox duro 0.70mm

+16m ROLO DE 500m -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:03:49 horas, no lote (10) - Fio ortodôntico inox duro 0.70mm

+16m ROLO DE 500m -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 400,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 11:45:50 horas, no lote (11) - Fio ortodôntico inox duro 0.90mm

+16m ROLO DE 500m -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 14:49:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 14:49:11 horas, no lote (11) - Fio ortodôntico inox duro 0.90mm

+16m ROLO DE 500m -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta

mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia

13/04/2020, às 12:16:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:16:17 horas, no lote (11) - Fio ortodôntico inox duro 0.90mm

+16m ROLO DE 500m -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno
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atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:16:17 horas, no lote (11) - Fio ortodôntico inox duro 0.90mm

+16m ROLO DE 500m -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 400,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 11:48:48 horas, no lote (12) - Expansor universal de 0,7 a 0,11mm �

estrutura metálica. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia

10/04/2020, às 14:50:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 14:50:43 horas, no lote (12) - Expansor universal de 0,7 a 0,11mm �

estrutura metálica. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais

adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia

13/04/2020, às 12:16:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:16:29 horas, no lote (12) - Expansor universal de 0,7 a 0,11mm �

estrutura metálica. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às

exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:16:29 horas, no lote (12) - Expansor universal de 0,7 a 0,11mm �

estrutura metálica. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 180,00.

 

    No lote (13) - Breu. Composto de goma resina, terebintina e água. Em pedras.

Embalagem com 500g - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/02/2020, às 11:51:15 horas, no lote (14) - Solda prata para ortodontia. Em

pasta, embalagem com 20mL. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 14:53:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 14:53:14 horas, no lote (14) - Solda prata para ortodontia. Em

pasta, embalagem com 20mL. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a

proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos

legais. No dia 13/04/2020, às 12:16:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 13/04/2020, às 12:16:46 horas, no lote (14) - Solda prata para ortodontia. Em

pasta, embalagem com 20mL. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:16:46 horas, no lote (14) - Solda prata para ortodontia. Em

pasta, embalagem com 20mL. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 100,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 12:19:05 horas, no lote (15) - Solda de prata para ortodontia em

rolo com 05 metros. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 17:20:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:20:25 horas, no lote (15) - Solda de prata para ortodontia em

rolo com 05 metros. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais

adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia

13/04/2020, às 12:16:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:16:56 horas, no lote (15) - Solda de prata para ortodontia em

rolo com 05 metros. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às

exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:16:56 horas, no lote (15) - Solda de prata para ortodontia em

rolo com 05 metros. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 400,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 12:20:24 horas, no lote (16) - Fluxo para solda de metais ferrosos e

não ferrosos fundição de solda prata. Embalagem com 250g. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 17:22:24 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:22:24 horas, no lote (16) - Fluxo para solda de metais ferrosos e

não ferrosos fundição de solda prata. Embalagem com 250g. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor,

a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a todas as

normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 12:17:08 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:17:08 horas, no lote (16) - Fluxo para solda de metais ferrosos e

não ferrosos fundição de solda prata. Embalagem com 250g. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta,

documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:17:08 horas, no lote (16) - Fluxo para solda de metais ferrosos e

não ferrosos fundição de solda prata. Embalagem com 250g. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com

o valor R$ 400,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 12:32:56 horas, no lote (17) - Banda universal para pré-molar

superior tamanho 36. Dispositivos de ancoragem com medidas 11,20mm x 10,40mm.

Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a

soldagem de acessórios. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 17:22:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:22:43 horas, no lote (17) - Banda universal para pré-molar

superior tamanho 36. Dispositivos de ancoragem com medidas 11,20mm x 10,40mm.

Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a

soldagem de acessórios. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a

proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos

legais. No dia 13/04/2020, às 12:17:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:17:21 horas, no lote (17) - Banda universal para pré-molar

superior tamanho 36. Dispositivos de ancoragem com medidas 11,20mm x 10,40mm.

Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a

soldagem de acessórios. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:17:21 horas, no lote (17) - Banda universal para pré-molar

superior tamanho 36. Dispositivos de ancoragem com medidas 11,20mm x 10,40mm.

Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a

soldagem de acessórios. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 200,00.
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    No dia 13/02/2020, às 12:36:43 horas, no lote (18) - Banda universal para pré-molar

superior tamanho 31.  Dispositivos de ancoragem com medidas 11,30mm x 10,50mm.

Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a

soldagem de acessórios -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 17:23:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:23:02 horas, no lote (18) - Banda universal para pré-molar

superior tamanho 31.  Dispositivos de ancoragem com medidas 11,30mm x 10,50mm.

Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a

soldagem de acessórios -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta

mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia

13/04/2020, às 12:17:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:17:29 horas, no lote (18) - Banda universal para pré-molar

superior tamanho 31.  Dispositivos de ancoragem com medidas 11,30mm x 10,50mm.

Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a

soldagem de acessórios -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:17:29 horas, no lote (18) - Banda universal para pré-molar

superior tamanho 31.  Dispositivos de ancoragem com medidas 11,30mm x 10,50mm.

Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a

soldagem de acessórios -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 200,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 12:24:03 horas, no lote (19) - Banda universal para pré-molar

superior tamanho 32. Dispositivos de ancoragem com medidas 11,40mm x 10,60mm.

Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a

soldagem de acessórios. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 17:23:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:23:27 horas, no lote (19) - Banda universal para pré-molar

superior tamanho 32. Dispositivos de ancoragem com medidas 11,40mm x 10,60mm.

Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a

soldagem de acessórios. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a

13/05/2020 Página 27 de 56



proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos

legais. No dia 13/04/2020, às 12:17:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:17:37 horas, no lote (19) - Banda universal para pré-molar

superior tamanho 32. Dispositivos de ancoragem com medidas 11,40mm x 10,60mm.

Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a

soldagem de acessórios. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:17:37 horas, no lote (19) - Banda universal para pré-molar

superior tamanho 32. Dispositivos de ancoragem com medidas 11,40mm x 10,60mm.

Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas para a

soldagem de acessórios. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 200,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 12:00:22 horas, no lote (20) - Banda universal para pré-molar

inferior tamanho 30. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes

utilizadas para a soldagem de acessórios. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 17:23:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:23:45 horas, no lote (20) - Banda universal para pré-molar

inferior tamanho 30. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes

utilizadas para a soldagem de acessórios. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter

apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e

preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 12:17:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:17:45 horas, no lote (20) - Banda universal para pré-molar

inferior tamanho 30. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes

utilizadas para a soldagem de acessórios. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu

pelo pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:17:45 horas, no lote (20) - Banda universal para pré-molar

inferior tamanho 30. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes

utilizadas para a soldagem de acessórios. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$
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200,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:23:08 horas, no lote (21) - Banda universal para pré-molar

inferior tamanho 31. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes

utilizadas para a soldagem de acessórios. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 17:28:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:28:22 horas, no lote (21) - Banda universal para pré-molar

inferior tamanho 31. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes

utilizadas para a soldagem de acessórios. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter

apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e

preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 12:23:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:23:49 horas, no lote (21) - Banda universal para pré-molar

inferior tamanho 31. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes

utilizadas para a soldagem de acessórios. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu

pelo pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:23:49 horas, no lote (21) - Banda universal para pré-molar

inferior tamanho 31. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes

utilizadas para a soldagem de acessórios. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$

200,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 12:49:44 horas, no lote (22) - Banda universal para pré-molar

inferior tamanho 32. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes

utilizadas para a soldagem de acessórios. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 17:28:43 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:28:43 horas, no lote (22) - Banda universal para pré-molar

inferior tamanho 32. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes

utilizadas para a soldagem de acessórios. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter

apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e
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preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 12:24:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:24:03 horas, no lote (22) - Banda universal para pré-molar

inferior tamanho 32. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes

utilizadas para a soldagem de acessórios. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu

pelo pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:24:03 horas, no lote (22) - Banda universal para pré-molar

inferior tamanho 32. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes

utilizadas para a soldagem de acessórios. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$

200,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 12:44:26 horas, no lote (23) - Banda universal superior tamanho

36mm. Embalagem com 10 und Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas

para a soldagem de acessórios -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 17:29:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:29:00 horas, no lote (23) - Banda universal superior tamanho

36mm. Embalagem com 10 und Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas

para a soldagem de acessórios -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a

proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos

legais. No dia 13/04/2020, às 12:24:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:24:14 horas, no lote (23) - Banda universal superior tamanho

36mm. Embalagem com 10 und Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas

para a soldagem de acessórios -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:24:14 horas, no lote (23) - Banda universal superior tamanho

36mm. Embalagem com 10 und Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas

para a soldagem de acessórios -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 200,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 13:39:47 horas, no lote (24) - Banda universal inferior tamanho

36mm. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas
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para a soldagem de acessórios -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 13/04/2020, às 11:12:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 11:12:28 horas, no lote (24) - Banda universal inferior tamanho

36mm. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas

para a soldagem de acessórios -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a

proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos

legais. No dia 13/04/2020, às 12:24:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:24:25 horas, no lote (24) - Banda universal inferior tamanho

36mm. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas

para a soldagem de acessórios -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:24:25 horas, no lote (24) - Banda universal inferior tamanho

36mm. Embalagem com 10 und. Peças metálicas para cimentação nos dentes utilizadas

para a soldagem de acessórios -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 200,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 13:53:56 horas, no lote (25) - Conector maior de  barra lingual para

PPR. Tamanho de 10 a 12mm. Embalagem com 01 und. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 17:30:01 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:30:01 horas, no lote (25) - Conector maior de  barra lingual para

PPR. Tamanho de 10 a 12mm. Embalagem com 01 und. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a

empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a todas as

normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 12:24:37 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:24:37 horas, no lote (25) - Conector maior de  barra lingual para

PPR. Tamanho de 10 a 12mm. Embalagem com 01 und. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta,

documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital.
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    No dia 13/04/2020, às 12:24:37 horas, no lote (25) - Conector maior de  barra lingual para

PPR. Tamanho de 10 a 12mm. Embalagem com 01 und. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o

valor R$ 450,00.

 

    No lote (26) - Sela pré fabricada superior embalagem com 25 peças quadrada. - não

foram encontradas propostas.

 

    No lote (27) - Sela pré fabricada inferior - retenção inferior embalagem com 25 peças

redondo. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/02/2020, às 12:49:28 horas, no lote (28) - Sprue em cera com fio 4,0 mm,

Embalagem com 250g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 17:30:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:30:31 horas, no lote (28) - Sprue em cera com fio 4,0 mm,

Embalagem com 250g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta

mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia

13/04/2020, às 12:24:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:24:51 horas, no lote (28) - Sprue em cera com fio 4,0 mm,

Embalagem com 250g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:24:51 horas, no lote (28) - Sprue em cera com fio 4,0 mm,

Embalagem com 250g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 14:22:32 horas, no lote (29) - Massa branca para brilho de metal.

Embalagem com 1kg. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 17:30:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:30:56 horas, no lote (29) - Massa branca para brilho de metal.

Embalagem com 1kg. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta

mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia
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13/04/2020, às 12:25:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:25:05 horas, no lote (29) - Massa branca para brilho de metal.

Embalagem com 1kg. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:25:05 horas, no lote (29) - Massa branca para brilho de metal.

Embalagem com 1kg. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 450,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 14:04:26 horas, no lote (30) - Massa para polimento. Embalagem

150g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020,

às 17:31:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:31:15 horas, no lote (30) - Massa para polimento. Embalagem

150g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por

ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às

12:25:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:25:17 horas, no lote (30) - Massa para polimento. Embalagem

150g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do

edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:25:17 horas, no lote (30) - Massa para polimento. Embalagem

150g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 14:24:02 horas, no lote (31) - Solução eletrolítica. Para purificar

metais, Embalagem com 1000ml. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 17:38:59 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:38:59 horas, no lote (31) - Solução eletrolítica. Para purificar

metais, Embalagem com 1000ml. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a
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proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos

legais. No dia 13/04/2020, às 12:31:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:31:05 horas, no lote (31) - Solução eletrolítica. Para purificar

metais, Embalagem com 1000ml. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo

pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:31:05 horas, no lote (31) - Solução eletrolítica. Para purificar

metais, Embalagem com 1000ml. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 550,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 14:18:17 horas, no lote (32) - Sprue em cera com fio 2,5mm.

Embalagem com 250g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 17:39:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:39:19 horas, no lote (32) - Sprue em cera com fio 2,5mm.

Embalagem com 250g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta

mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia

13/04/2020, às 12:31:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:31:21 horas, no lote (32) - Sprue em cera com fio 2,5mm.

Embalagem com 250g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:31:21 horas, no lote (32) - Sprue em cera com fio 2,5mm.

Embalagem com 250g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 400,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 14:25:41 horas, no lote (33) - Uclas não calcinável com parafuso �

conjunto não rotacional 3 a 6mm. Embalagem com 01 unidade + parafuso. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 17:39:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:39:44 horas, no lote (33) - Uclas não calcinável com parafuso �

conjunto não rotacional 3 a 6mm. Embalagem com 01 unidade + parafuso. -  a situação do
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lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a

todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 12:31:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:31:36 horas, no lote (33) - Uclas não calcinável com parafuso �

conjunto não rotacional 3 a 6mm. Embalagem com 01 unidade + parafuso. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da

proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:31:36 horas, no lote (33) - Uclas não calcinável com parafuso �

conjunto não rotacional 3 a 6mm. Embalagem com 01 unidade + parafuso. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR

EIRELI - ME com o valor R$ 4.500,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 14:23:37 horas, no lote (34) - Cera em Sprue em trave. Tamanho

médio. Embalagem com 35 und. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 17:40:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:40:12 horas, no lote (34) - Cera em Sprue em trave. Tamanho

médio. Embalagem com 35 und. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a

proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos

legais. No dia 13/04/2020, às 12:32:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:32:02 horas, no lote (34) - Cera em Sprue em trave. Tamanho

médio. Embalagem com 35 und. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:32:02 horas, no lote (34) - Cera em Sprue em trave. Tamanho

médio. Embalagem com 35 und. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 3.000,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 14:18:42 horas, no lote (35) - Cera em Sprue em trave. Tamanho

médio. Embalagem com 35 und. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 17:40:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 10/04/2020, às 17:40:48 horas, no lote (35) - Cera em Sprue em trave. Tamanho

médio. Embalagem com 35 und. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a

proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos

legais. No dia 13/04/2020, às 12:32:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:32:14 horas, no lote (35) - Cera em Sprue em trave. Tamanho

médio. Embalagem com 35 und. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:32:14 horas, no lote (35) - Cera em Sprue em trave. Tamanho

médio. Embalagem com 35 und. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 100,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 14:22:04 horas, no lote (36) - Mufla com 01 furo em alumínio para

confecção de PPR. Embalagem com 01 und. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 17:41:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:41:13 horas, no lote (36) - Mufla com 01 furo em alumínio para

confecção de PPR. Embalagem com 01 und. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por

ter apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas

habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 12:32:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:32:26 horas, no lote (36) - Mufla com 01 furo em alumínio para

confecção de PPR. Embalagem com 01 und. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação,

concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:32:26 horas, no lote (36) - Mufla com 01 furo em alumínio para

confecção de PPR. Embalagem com 01 und. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$

2.500,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:04:42 horas, no lote (37) - Resina autopolimerizavel de cor

verde-limão.  Composição Resina (Pó): Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e
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Pigmentos Biocompatíveis Embalagem com 500G. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 17:41:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:41:38 horas, no lote (37) - Resina autopolimerizavel de cor

verde-limão.  Composição Resina (Pó): Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e

Pigmentos Biocompatíveis Embalagem com 500G. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por

ter apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas

habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 12:32:40 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:32:40 horas, no lote (37) - Resina autopolimerizavel de cor

verde-limão.  Composição Resina (Pó): Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e

Pigmentos Biocompatíveis Embalagem com 500G. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação,

concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:32:40 horas, no lote (37) - Resina autopolimerizavel de cor

verde-limão.  Composição Resina (Pó): Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e

Pigmentos Biocompatíveis Embalagem com 500G. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o

valor R$ 200,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:02:57 horas, no lote (38) - Resina autopolimerizavel de cor azul.

Composição Resina (Pó): Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos

Biocompatíveis Embalagem com 500G. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 17:42:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:42:00 horas, no lote (38) - Resina autopolimerizavel de cor azul.

Composição Resina (Pó): Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos

Biocompatíveis Embalagem com 500G. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter

apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e

preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 12:32:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:32:58 horas, no lote (38) - Resina autopolimerizavel de cor azul.
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Composição Resina (Pó): Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos

Biocompatíveis Embalagem com 500G. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo

pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:32:58 horas, no lote (38) - Resina autopolimerizavel de cor azul.

Composição Resina (Pó): Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos

Biocompatíveis Embalagem com 500G. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$

500,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 14:48:58 horas, no lote (39) - Resina autopolimerizavel de cor rosa

pink. Composição Resina (Pó): Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos

Biocompatíveis Embalagem com 500G -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 17:42:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:42:25 horas, no lote (39) - Resina autopolimerizavel de cor rosa

pink. Composição Resina (Pó): Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos

Biocompatíveis Embalagem com 500G -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter

apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e

preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 12:33:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:33:12 horas, no lote (39) - Resina autopolimerizavel de cor rosa

pink. Composição Resina (Pó): Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos

Biocompatíveis Embalagem com 500G -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo

pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:33:12 horas, no lote (39) - Resina autopolimerizavel de cor rosa

pink. Composição Resina (Pó): Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos

Biocompatíveis Embalagem com 500G -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$

250,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:04:18 horas, no lote (40) - Borracha de Silicone com catalizador.

Embalagem com 1kg. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No
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dia 10/04/2020, às 17:42:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:42:50 horas, no lote (40) - Borracha de Silicone com catalizador.

Embalagem com 1kg. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta

mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia

13/04/2020, às 12:33:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 12:33:25 horas, no lote (40) - Borracha de Silicone com catalizador.

Embalagem com 1kg. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 12:33:25 horas, no lote (40) - Borracha de Silicone com catalizador.

Embalagem com 1kg. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 1.500,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:22:54 horas, no lote (41) - Expansor de disfunção de arcadas

dentárias com abertura de 09 a 11mm. Embalagem com 01 unidade. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 17:54:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:54:55 horas, no lote (41) - Expansor de disfunção de arcadas

dentárias com abertura de 09 a 11mm. Embalagem com 01 unidade. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor,

a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a todas as

normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 13:35:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 13:35:28 horas, no lote (41) - Expansor de disfunção de arcadas

dentárias com abertura de 09 a 11mm. Embalagem com 01 unidade. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta,

documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 13:35:28 horas, no lote (41) - Expansor de disfunção de arcadas

dentárias com abertura de 09 a 11mm. Embalagem com 01 unidade. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR

EIRELI - ME com o valor R$ 500,00.
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    No dia 13/02/2020, às 15:21:28 horas, no lote (42) - Porcelana incisal. Embalagem com

10g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às

17:55:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:55:17 horas, no lote (42) - Porcelana incisal. Embalagem com

10g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por

ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às

13:35:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 13:35:38 horas, no lote (42) - Porcelana incisal. Embalagem com

10g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do

edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 13:35:38 horas, no lote (42) - Porcelana incisal. Embalagem com

10g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 1.400,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:23:35 horas, no lote (43) - Porcelana Dentina A3 em pó.

Embalagem com 10g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 17:55:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:55:52 horas, no lote (43) - Porcelana Dentina A3 em pó.

Embalagem com 10g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta

mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia

13/04/2020, às 13:37:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 13:37:56 horas, no lote (43) - Porcelana Dentina A3 em pó.

Embalagem com 10g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 13:37:56 horas, no lote (43) - Porcelana Dentina A3 em pó.

Embalagem com 10g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 1.400,00.
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    No dia 13/02/2020, às 15:21:53 horas, no lote (44) - Porcelana Dentina A2 em pó.

Embalagem com 10g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 17:56:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:56:10 horas, no lote (44) - Porcelana Dentina A2 em pó.

Embalagem com 10g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta

mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia

13/04/2020, às 13:38:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 13:38:10 horas, no lote (44) - Porcelana Dentina A2 em pó.

Embalagem com 10g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 13:38:10 horas, no lote (44) - Porcelana Dentina A2 em pó.

Embalagem com 10g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 1.400,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:22:11 horas, no lote (45) - Porcelana Dentina A1 em pó.

Embalagem com 10g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 17:56:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:56:29 horas, no lote (45) - Porcelana Dentina A1 em pó.

Embalagem com 10g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta

mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia

13/04/2020, às 13:39:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 13:39:26 horas, no lote (45) - Porcelana Dentina A1 em pó.

Embalagem com 10g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 13:39:26 horas, no lote (45) - Porcelana Dentina A1 em pó.

Embalagem com 10g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 1.400,00.
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    No dia 13/02/2020, às 15:43:50 horas, no lote (46) - Porcelana Dentina opaca A2 em pó.

Embalagem com 10g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 17:56:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:56:49 horas, no lote (46) - Porcelana Dentina opaca A2 em pó.

Embalagem com 10g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta

mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia

13/04/2020, às 13:40:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 13:40:10 horas, no lote (46) - Porcelana Dentina opaca A2 em pó.

Embalagem com 10g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 13:40:10 horas, no lote (46) - Porcelana Dentina opaca A2 em pó.

Embalagem com 10g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 1.400,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:31:02 horas, no lote (47) - Porcelana Dentina opaca A3 em pó.

Embalagem com 10g -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 17:57:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:57:12 horas, no lote (47) - Porcelana Dentina opaca A3 em pó.

Embalagem com 10g -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais

adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia

13/04/2020, às 13:40:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 13:40:47 horas, no lote (47) - Porcelana Dentina opaca A3 em pó.

Embalagem com 10g -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 13:40:47 horas, no lote (47) - Porcelana Dentina opaca A3 em pó.

Embalagem com 10g -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 1.400,00.
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    No dia 13/02/2020, às 15:39:57 horas, no lote (48) - Porcelana cervical amarelo.

Embalagem com 20g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 17:57:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:57:31 horas, no lote (48) - Porcelana cervical amarelo.

Embalagem com 20g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta

mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia

13/04/2020, às 13:40:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 13:40:59 horas, no lote (48) - Porcelana cervical amarelo.

Embalagem com 20g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 13:40:59 horas, no lote (48) - Porcelana cervical amarelo.

Embalagem com 20g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 390,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:57:18 horas, no lote (49) - Gelatina elástica de alta precisão

para reprodução de modelos de prótese parcial removível (PPR) para fundição de Cromo-

Cobalto. Embalagem com 1kg -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 17:57:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:57:48 horas, no lote (49) - Gelatina elástica de alta precisão

para reprodução de modelos de prótese parcial removível (PPR) para fundição de Cromo-

Cobalto. Embalagem com 1kg -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a

proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos

legais. No dia 13/04/2020, às 13:41:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 13:41:11 horas, no lote (49) - Gelatina elástica de alta precisão

para reprodução de modelos de prótese parcial removível (PPR) para fundição de Cromo-

Cobalto. Embalagem com 1kg -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 13:41:11 horas, no lote (49) - Gelatina elástica de alta precisão
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para reprodução de modelos de prótese parcial removível (PPR) para fundição de Cromo-

Cobalto. Embalagem com 1kg -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 400,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:03:40 horas, no lote (50) - Cera nº 09. Cor branca. Embalagem

com 225g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020,

às 17:58:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 17:58:10 horas, no lote (50) - Cera nº 09. Cor branca. Embalagem

com 225g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada

e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às

13:41:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 13:41:21 horas, no lote (50) - Cera nº 09. Cor branca. Embalagem

com 225g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às

exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 13:41:21 horas, no lote (50) - Cera nº 09. Cor branca. Embalagem

com 225g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 200,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:58:10 horas, no lote (51) - Cera utilidades com 05 laminas, cor

branca. Embalagem com 225g. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 18:07:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:07:51 horas, no lote (51) - Cera utilidades com 05 laminas, cor

branca. Embalagem com 225g. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a

proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos

legais. No dia 13/04/2020, às 15:02:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:02:45 horas, no lote (51) - Cera utilidades com 05 laminas, cor

branca. Embalagem com 225g. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.
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    No dia 13/04/2020, às 15:02:45 horas, no lote (51) - Cera utilidades com 05 laminas, cor

branca. Embalagem com 225g. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 150,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:03:25 horas, no lote (52) - Opaco em pasta. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 18:08:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:08:15 horas, no lote (52) - Opaco em pasta. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a

todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 15:02:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:02:55 horas, no lote (52) - Opaco em pasta. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da

proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 15:02:55 horas, no lote (52) - Opaco em pasta. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR

EIRELI - ME com o valor R$ 2.400,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:57:59 horas, no lote (53) - Revestimento para fundição de

coping sobre implante e prótese fixa. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 18:08:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:08:39 horas, no lote (53) - Revestimento para fundição de

coping sobre implante e prótese fixa. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter

apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e

preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 15:03:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:03:05 horas, no lote (53) - Revestimento para fundição de

coping sobre implante e prótese fixa. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo

pleno atendimento às exigências do edital.
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    No dia 13/04/2020, às 15:03:05 horas, no lote (53) - Revestimento para fundição de

coping sobre implante e prótese fixa. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 800,00.

 

    No lote (54) - Silicone Industrial. Embalagem com 500g. - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (55) - Ácido Fluorídrico. Embalagem com 01 litro. - não foram encontradas

propostas.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:04:02 horas, no lote (56) - Silicone de endurecimento por

condensação. KIT COM: bisnaga de ACTIVATOR de 40ml bisnaga de BASE de 300ml pote

de manipulação espátulas flexíveis para aplicação e manual de instruções. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 18:09:03 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:09:03 horas, no lote (56) - Silicone de endurecimento por

condensação. KIT COM: bisnaga de ACTIVATOR de 40ml bisnaga de BASE de 300ml pote

de manipulação espátulas flexíveis para aplicação e manual de instruções. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a

todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 15:03:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:03:19 horas, no lote (56) - Silicone de endurecimento por

condensação. KIT COM: bisnaga de ACTIVATOR de 40ml bisnaga de BASE de 300ml pote

de manipulação espátulas flexíveis para aplicação e manual de instruções. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da

proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 15:03:19 horas, no lote (56) - Silicone de endurecimento por

condensação. KIT COM: bisnaga de ACTIVATOR de 40ml bisnaga de BASE de 300ml pote

de manipulação espátulas flexíveis para aplicação e manual de instruções. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR

EIRELI - ME com o valor R$ 800,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:57:31 horas, no lote (57) - Disco para cortar metais com motor

de alta rotação. Diâmetro 43mm. Embalagem com 50 und. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
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pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 18:09:27 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:09:27 horas, no lote (57) - Disco para cortar metais com motor

de alta rotação. Diâmetro 43mm. Embalagem com 50 und. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a

empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a todas as

normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 15:03:33 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:03:33 horas, no lote (57) - Disco para cortar metais com motor

de alta rotação. Diâmetro 43mm. Embalagem com 50 und. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta,

documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 15:03:33 horas, no lote (57) - Disco para cortar metais com motor

de alta rotação. Diâmetro 43mm. Embalagem com 50 und. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com

o valor R$ 500,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 15:57:43 horas, no lote (58) - Cera em fio nº 01 50gr. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 18:09:48 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:09:48 horas, no lote (58) - Cera em fio nº 01 50gr. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a

todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 15:03:43 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:03:43 horas, no lote (58) - Cera em fio nº 01 50gr. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da

proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 15:03:43 horas, no lote (58) - Cera em fio nº 01 50gr. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR

EIRELI - ME com o valor R$ 140,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:16:27 horas, no lote (59) - Cera em fio nº 02 50gr -  a situação
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do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 18:10:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:10:06 horas, no lote (59) - Cera em fio nº 02 50gr -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a

todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 15:03:54 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:03:54 horas, no lote (59) - Cera em fio nº 02 50gr -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da

proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 15:03:54 horas, no lote (59) - Cera em fio nº 02 50gr -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR

EIRELI - ME com o valor R$ 100,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:08:20 horas, no lote (60) - Fios de Cera meia cana nº 04 30g. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às

18:10:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:10:26 horas, no lote (60) - Fios de Cera meia cana nº 04 30g. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por

ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às

15:04:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:04:05 horas, no lote (60) - Fios de Cera meia cana nº 04 30g. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do

edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 15:04:05 horas, no lote (60) - Fios de Cera meia cana nº 04 30g. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP

HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 100,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:28:02 horas, no lote (61) - Líquido para produção de reator �

Binder  - Ethyl Silibinder 40% puro � 1L. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
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mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 18:16:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:16:35 horas, no lote (61) - Líquido para produção de reator �

Binder  - Ethyl Silibinder 40% puro � 1L. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter

apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e

preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 15:08:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:08:29 horas, no lote (61) - Líquido para produção de reator �

Binder  - Ethyl Silibinder 40% puro � 1L. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo

pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 15:08:29 horas, no lote (61) - Líquido para produção de reator �

Binder  - Ethyl Silibinder 40% puro � 1L. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$

950,00.

 

    No lote (62) - Ácido Muriático � 1L. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (63) - Gás GPL 45Kg. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (64) - Cilindro de Oxigênio 15L. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:18:45 horas, no lote (65) - Ponta montada grossa para polir. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às

18:17:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:17:00 horas, no lote (65) - Ponta montada grossa para polir. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter

atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 15:08:43

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:08:43 horas, no lote (65) - Ponta montada grossa para polir. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do
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edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 15:08:43 horas, no lote (65) - Ponta montada grossa para polir. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP

HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 350,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:44:27 horas, no lote (66) - Ponta montada média para polir. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às

18:17:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:17:18 horas, no lote (66) - Ponta montada média para polir. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter

atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 15:09:24

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:09:24 horas, no lote (66) - Ponta montada média para polir. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do

edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 15:09:24 horas, no lote (66) - Ponta montada média para polir. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP

HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 350,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:13:56 horas, no lote (67) - Ponta montada fina para polir. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às

18:17:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:17:38 horas, no lote (67) - Ponta montada fina para polir. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter

atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 15:09:40

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:09:40 horas, no lote (67) - Ponta montada fina para polir. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do
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edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 15:09:40 horas, no lote (67) - Ponta montada fina para polir. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP

HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 350,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:23:50 horas, no lote (68) - Análogo hexágono externo 3.3. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às

18:18:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:18:33 horas, no lote (68) - Análogo hexágono externo 3.3. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter

atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 15:09:57

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:09:57 horas, no lote (68) - Análogo hexágono externo 3.3. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do

edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 15:09:57 horas, no lote (68) - Análogo hexágono externo 3.3. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP

HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 3.000,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:44:50 horas, no lote (69) - Glaser Líquido + Pó. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 18:18:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:18:55 horas, no lote (69) - Glaser Líquido + Pó. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a

todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 15:10:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:10:09 horas, no lote (69) - Glaser Líquido + Pó. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da

proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital.
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    No dia 13/04/2020, às 15:10:09 horas, no lote (69) - Glaser Líquido + Pó. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR

EIRELI - ME com o valor R$ 1.100,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:10:56 horas, no lote (70) - Resina para Ceromero cor A2. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às

18:19:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:19:17 horas, no lote (70) - Resina para Ceromero cor A2. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter

atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 15:10:18

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:10:18 horas, no lote (70) - Resina para Ceromero cor A2. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do

edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 15:10:18 horas, no lote (70) - Resina para Ceromero cor A2. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP

HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 950,00.

 

    No lote (71) - Pasta de polimento para ceromero 1kg. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (72) - Fluído modelador para ceromero 1L. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:29:51 horas, no lote (73) - Cera para escultura progressiva 50g �

Cores Branca e Laranja. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 10/04/2020, às 18:30:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:30:58 horas, no lote (73) - Cera para escultura progressiva 50g �

Cores Branca e Laranja. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta

mais adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia

13/04/2020, às 15:21:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 13/04/2020, às 15:21:38 horas, no lote (73) - Cera para escultura progressiva 50g �

Cores Branca e Laranja. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno

atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 15:21:38 horas, no lote (73) - Cera para escultura progressiva 50g �

Cores Branca e Laranja. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 1.200,00.

 

    No lote (74) - Resina para confecção de dentes provisórios na cor A2 100g. - não foram

encontradas propostas.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:44:00 horas, no lote (75) - Lixa d'água grão 180 carborundum. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às

18:27:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:27:42 horas, no lote (75) - Lixa d'água grão 180 carborundum. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por

ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às

15:21:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:21:49 horas, no lote (75) - Lixa d'água grão 180 carborundum. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do

edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 15:21:49 horas, no lote (75) - Lixa d'água grão 180 carborundum. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP

HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 750,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:19:01 horas, no lote (76) - Alicate ortodôntico nº 109. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às

18:28:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:28:09 horas, no lote (76) - Alicate ortodôntico nº 109. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter
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atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 15:21:59

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:21:59 horas, no lote (76) - Alicate ortodôntico nº 109. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do

edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 15:21:59 horas, no lote (76) - Alicate ortodôntico nº 109. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP

HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 1.500,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:23:33 horas, no lote (77) - Alicate ortodôntico nº 74. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 18:28:32 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:28:32 horas, no lote (77) - Alicate ortodôntico nº 74. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a

todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 15:22:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:22:10 horas, no lote (77) - Alicate ortodôntico nº 74. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da

proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 15:22:10 horas, no lote (77) - Alicate ortodôntico nº 74. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP

HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 1.500,00.

 

    No lote (78) - Borracha de silicone 1kg + Catalisador - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 13/02/2020, às 16:45:40 horas, no lote (79) - Kit de chaves para instalação de

Implantes do tipo Hexágono Externo com plataforma 3.3. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 10/04/2020, às 18:29:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:29:00 horas, no lote (79) - Kit de chaves para instalação de
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Implantes do tipo Hexágono Externo com plataforma 3.3. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a

empresa por ter apresentado a proposta mais adequada e por ter atendido a todas as

normas habilitatórias e preceitos legais. No dia 13/04/2020, às 15:22:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:22:26 horas, no lote (79) - Kit de chaves para instalação de

Implantes do tipo Hexágono Externo com plataforma 3.3. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta,

documentação, concluiu pelo pleno atendimento às exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 15:22:26 horas, no lote (79) - Kit de chaves para instalação de

Implantes do tipo Hexágono Externo com plataforma 3.3. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o

valor R$ 3.000,00.

 

    No dia 13/02/2020, às 17:02:19 horas, no lote (80) - Cilindro Calcinável do Munhão

universal 3.3x4mm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia

10/04/2020, às 18:29:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2020, às 18:29:46 horas, no lote (80) - Cilindro Calcinável do Munhão

universal 3.3x4mm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedor, a empresa por ter apresentado a proposta mais

adequada e por ter atendido a todas as normas habilitatórias e preceitos legais. No dia

13/04/2020, às 15:22:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/04/2020, às 15:22:41 horas, no lote (80) - Cilindro Calcinável do Munhão

universal 3.3x4mm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Após análise da proposta, documentação, concluiu pelo pleno atendimento às

exigências do edital.

 

    No dia 13/04/2020, às 15:22:41 horas, no lote (80) - Cilindro Calcinável do Munhão

universal 3.3x4mm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMP HOSPITALAR EIRELI - ME com o valor R$ 3.800,00.

 

    No dia 11/05/2020, às 10:02:47 horas, a autoridade competente da licitação - MARIA DAS

GRACAS DE CARVALHO GONCALVES - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    No dia 11/05/2020, às 10:06:28 horas, a autoridade competente da licitação - MARIA DAS
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GRACAS DE CARVALHO GONCALVES - 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.

 

FABIANA DOS SANTOS MONCAO

Pregoeiro da disputa

 

MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO GONCALVES

Autoridade Competente

 

TELMA MARIA RIBEIRO GUIMARAES

Membro Equipe Apoio

 

CASSIA REJANE DA SILVA SENA

Membro Equipe Apoio

 

SUELY SARMENTO COSTA DE SOUZA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
16.698.619/0001-51 AMP HOSPITALAR EIRELI - ME

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
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