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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
 
• Comunicado PP 017/15 - Objeto: aquisição de bloqueador solar para 

atender as necessidades dos Agentes de Endemias da Vigilância e Saúde 
que, fora apresentado, tempestivamente, pela empresa Divimed Comercio 
De Produtos Hospitalares Ltda os documentos requeridos sob diligência, 
de forma a complementar a instrução processual, entrementes, os 
mesmos não correspondem aos já constantes nos autos do processo, 
destarte, pela inviabilidade de acostar aos autos documentos outros de 
habilitação que não aqueles destinados a complementar a instrução 
processual resta inabilitada a referida empresa.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CNPJ/MF SOB N° 13.927.827/0001-97 

 
COMUNICADO PP 017/15 

 
O Município de Simões Filho informa aos interessados do PP 017/14, 
objeto:  aquisição de bloqueador solar para atender as necessidades dos 
Agentes de Endemias da Vigilância e Saúde que, fora apresentado, 
tempestivamente, pela empresa DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA os documentos requeridos sob diligência, de forma a complementar a 
instrução processual, entrementes, os mesmos não correspondem aos já 
constantes nos autos do processo, destarte, pela inviabilidade de acostar 
aos autos documentos outros de habilitação que não aqueles destinados a 
complementar a instrução processual resta inabilitada a referida empresa. 
Na oportunidade, comunica que abrirá o envelope da segunda classificada 
às 10h00min do dia 14/10/15 na sala de reuniões da COSEL/SAÚDE, prédio da 
Prefeitura. Denise Santana- Pregoeira. 
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