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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Pregão Eletrônico - 034/2021

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

07/06/2021 12:11 08/06/2021 14:59 11/06/2021 14:59 14/06/2021 14:59 14/06/2021 15:00

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

09/06/2021 - 09:29 Esclarecimento Prazo de Entrega -

Verificando o Termo de Referência, no item 5.3, percebe-se que é exigido o prazo de entrega de 03 (três) dias úteis. Atualmente, o mercado de equipamentos médicos enfrenta
grande demanda de produção devido à pandemia do COVID-19, inviabilizando a entrega dos equipamentos no prazo indicado. A participação de qualquer empresa no certame
nessas condições, ensejará, inevitavelmente na aplicação de sanções pelo descumprimento desse prazo.

Utilizando-se da razoabilidade, solicitamos que o prazo para entrega dos itens seja alterado para, no mínimo, 30 (trinta) dias após o recebimento da ordem de fornecimento.

09/06/2021 - 09:10 Esclarecimento Descritivo Item 85 - Ventilador Pulmonar -

Boa tarde.

Analisando o edital do Pregão em Referência, percebemos que o descritivo do item 85 – Ventilador Mecânico não possui todos os dados necessários à melhor identificação do
equipamento a ser licitado. Diante disso solicito esclarecimentos quanto a:

1. Destinação a ser utilizada no equipamento? (UTI ou transporte)
2. Quais os pacientes serão atendidos pelo equipamento? (adulto, pediátrico ou neonatal)
3. FiO2 mínima para o equipamento?
4. Parâmetros de controle (volume, pressão, fluxo, sensibilidade, frequência, etc...) mínimos e máximos exigidos do equipamento?
5. Parâmetros monitorados (curvas, gráficos, tendências etc...);
6. Tamanho mínimo de tela?
7. Recursos e características, como nebulização, alarmes, etc...?
8. Acessórios mínimos exigidos com o edital.

Enfatizamos que sem essas características não é possível estabelecer o equipamento correto na proposta, havendo disputa entre ventiladores de tipos diferentes (como de
transporte e de UTI), e com isso, trazer prejuízo ao Município que irá adquirir um ventilador que não atende às suas necessidades.

08/06/2021 - 12:47 Item 85 Ventilador Mecânico -

Solicito especificação técnica e valor de referência do Item 85 Ventilador Mecânico

08/06/2021 - 09:26 Ref. Item 7 - Avental descartável manga lonha pact 100 unid 11/06/2021 - 17:59

1. O TNT (tecido – não – tecido) que será utilizado na confecção do avental deverá possuir em umas das superfícies laminação?
2. O TNT (tecido – não – tecido) que será utilizado na confecção do avental deverá possuir alguma barreira bacteriológica?
3. Qual a gramatura do TNT (tecido – não – tecido) que será utilizado na confecção do avental?
4. O avental deverá ser produzido atrás de solda eletrônica ou costuras?
5. Quais as medidas do avental?
6. Os punhos deverão ser malha ribana ou elástico?

A gramatura do TNT nº 08, os punhos deverão ser de elástico e com solda eletrônica.

08/06/2021 - 09:25 Ref. Item 1 - Máscara Cirúrgica 11/06/2021 - 18:01

1 - A máscara cirúrgica que será adquirida por este órgão, deverá ser apresentada com elásticos para fixação atrás das orelhas ou por quatro tiras para amarração atrás da
cabeça?

2 - As máscara deverão ser apresentadas em caixas com quantas unidades?

3 - Podemos considerar que a aquisiçao será de máscaras Triplas camada?

As máscaras são com elásticos atrás das orelhas, em caixas com 50 unidades e camada tripla.

08/06/2021 - 09:20 ESCLARECIMENTO A RESPEITO DOS SENSORES PARA MONITORES MULTIPARAMÉTRICO 11/06/2021 - 18:02

GOSTARÍAMOS QUE FOSSE ESCLARECIDO PARA QUAL MODELO DE MONITOR SERÁ REALIZADA A COMPRA DOS SENSORES DE OXIMETRIA, MANGUITO E CABO
ECG. GRATA.

Monitor Cardíaco de cabeceira.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação

0001 MÁSCARA CIRÚRGICA 1,06 213.500,00 - UN Adjudicado

0002 MÁSCARA N95 7,49 24.000,00 - UN Adjudicado
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0003 LUVAS DE PROCEDIMENTOS, NITRÍLICAS,
SEM PÓ

2,47 10.000,00 - UN Adjudicado

0004 LUVAS DE PROCEDIMENTOS, LATÉX P 215,28 470,00 - CX Adjudicado

0005 LUVAS DE PROCEDIMENTOS, LATÉX M 215,28 630,00 - CX Adjudicado

0006 LUVAS DE PROCEDIMENTOS, LATÉX G 215,28 230,00 - CX Adjudicado

0007 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA
PCT/100UND

118,56 1.503,00 - PAC Adjudicado

0008 CAPACETE PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL
FACE SHILD

14,04 700,00 - UN Adjudicado

0009 GORRO DESCARTÁVEL PCT/100UND 39,00 295,00 - PAC Adjudicado

0010 PROTETOR DE PÉ DESCARTÁVEL
PCT/100UND

44,46 208,00 - PAC Adjudicado

0011 TUBO ORATRAQUEAL – TOT COM E SEM
CUFF, 5,0 ,6,0, 6,5, 7,0, 7,5, E 8,0

34,07 90,00 - UN Adjudicado

0012 CÂNULA DE GUEDEL, TODOS OS TAMANHOS 23,71 35,00 - UN Adjudicado

0013 LUVA ESTÉRIL 6,5 4,68 500,00 - UN Adjudicado

0014 LUVA ESTÉRIL 7,0 4,68 1.000,00 - UN Adjudicado

0015 LUVA ESTÉRIL 7,5 4,68 1.000,00 - UN Adjudicado

0016 LUVA ESTÉRIL 8,0 4,68 500,00 - UN Adjudicado

0017 SONDA DE ASPIRAÇÃO LONGA, TODOS OS
TAMANHOS

2,34 300,00 - UN Adjudicado

0018 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO
OROTRAQUEAL

436,80 40,00 - UN Adjudicado

0019 BRAÇADEIRAS COM MANGUITOS E
INTERMEDIÁRIO

156,00 200,00 - UN Adjudicado

0020 SENSORES DE OXIMETRIA ADULTO PARA
MONITOR

802,62 20,00 - UN Adjudicado

0021 CABOS PACIENTE 05 VIAS PARA MONITOR 1.784,64 20,00 - UN Adjudicado

0022 FIXADORES DE TOT 26,21 100,00 - UN Adjudicado

0023 ALMOTOLIAS 200 ML 28,08 100,00 - UN Adjudicado

0024 AGULHA 30X8,0, CX/100 28,08 200,00 - CX Adjudicado

0025 AGULHA 25X7,0 CX/100 28,08 200,00 - CX Adjudicado

0026 AGULHA 40X12 CX/100 31,20 100,00 - CX Adjudicado

0027 SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML 65,52 100,00 - CX Adjudicado

0028 SERINGA DESCARTÁVEL DE 3,0ML 93,60 300,00 - CX Adjudicado

0029 SERINGA DESCARTÁVEL DE 5,0 ML 93,60 400,00 - CX Adjudicado

0030 SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML 121,68 300,00 - CX Adjudicado

0031 SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML 174,72 300,00 - CX Adjudicado

0032 SERINGA PREENCHIDA COM SOLUÇÃO
SALINA

564,72 50,00 - UN Adjudicado

0033 SERINGA PREENCHIDA COM SOLUÇÃO DE
HEPARINA

239,31 50,00 - UN Adjudicado

0034 EQUIPE DE INFUSÃO COM E SEM ENTRADA
DE AR

3,09 50,00 - UN Adjudicado

0035 EQUIPO PARA MEDICAMENTO
FOTOSSENSÍVEL

8,52 50,00 - UN Adjudicado

0036 EQUIPO PAR NUTRIÇÃO ENTERAL 2,81 50,00 - UN Adjudicado

0037 CONECTOR PARA INFUSÃO 5,08 50,00 - UN Adjudicado

0038 CONECTOR 3 VIAS PARA INFUSÃO COM
TORNEIRA

2,37 50,00 - UN Adjudicado

0039 TAMPA PROTETORA PARA CONECTOR 76,19 100,00 - UN Adjudicado

0040 EXTENSOR DE EQUIPO /CATETER 5,08 50,00 - UN Adjudicado

0041 DRENO TORÁCICO 36 11,55 30,00 - UN Adjudicado

0042 DRENO DE TORÁCICO 38 11,55 30,00 - UN Adjudicado

0043 SWAB VIRAL 0,90 20.000,00 - UN Adjudicado

0044 MEIO DE CULTURA PARA VÍRUS 21,22 2.000,00 - UN Adjudicado

0045 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO 2,62 500,00 - UN Adjudicado

0046 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL 2,62 200,00 - UN Adjudicado

0047 LARINGOSCÓPIO CABO ADULTO E
PEDIÁTRICO

2.652,00 8,00 - UN Adjudicado

0048 LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO KIT ADULTO E
PEDIÁTRICO

308,88 16,00 - UN Adjudicado

0049 MANGUITO 23,40 30,00 - UN Adjudicado

0050 TERMÔMETRO DIGITAL 38,38 40,00 - UN Adjudicado
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0051 TERMÔMETRO INFRAVERMELHO 246,48 20,00 - UN Adjudicado

0052 TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA 236,56 220,00 - UN Adjudicado

0053 ESTETOSCÓPIO 37,06 60,00 - UN Adjudicado

0054 SENSOR PARA OXIMETRIA 848,64 15,00 - UN Adjudicado

0055 ESFIGMOMANÔMETRO 149,76 60,00 - UN Adjudicado

0056 FILTRO PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA 51,48 60,00 - UN Adjudicado

0057 FILTRO BACTERIANO – HEPA VC 150 – 150ML 51,48 5.000,00 - UN Adjudicado

0058 SONDA VESICAL DE DEMORA Nº08 10,20 80,00 - UN Adjudicado

0059 SONDA VESICAL DE DEMORA Nº10 10,20 120,00 - UN Adjudicado

0060 SONDA VESICAL DE DEMORA Nº12 7,18 200,00 - UN Adjudicado

0061 SONDA VESICAL DE DEMORA Nº14 7,18 200,00 - UN Adjudicado

0062 SONDA VESICAL DE DEMORA Nº16 7,18 200,00 - UN Adjudicado

0063 SONDA VESICAL DE DEMORA Nº18 7,18 200,00 - UN Adjudicado

0064 SONDA VESICAL DE DEMORA Nº20 7,18 200,00 - UN Adjudicado

0065 SONDA VESICAL DE DEMORA Nº22 7,18 200,00 - UN Adjudicado

0066 MÁSCARA DE VENTURI 77,69 40,00 - UN Adjudicado

0067 FILMES RADIOGRÁFICOS 35X35 798,72 20,00 - CX Adjudicado

0068 FILMES RADIOGRÁFICOS 30X40 767,52 20,00 - CX Adjudicado

0069 FILMES RADIOGRÁFICOS 24X30 458,64 10,00 - CX Adjudicado

0070 FILMES RADIOGRÁFICOS 18X24 277,68 10,00 - CX Adjudicado

0071 FILMES RADIOGRÁFICOS 35X43 973,44 20,00 - CX Adjudicado

0072 ÉCRAN 35X35 3.385,20 5,00 - CX Adjudicado

0073 ÉCRAN 30X40 4.772,04 5,00 - CX Adjudicado

0074 ÉCRAN 24X30 3.349,63 5,00 - CX Adjudicado

0075 ÉCRAN 18X24 2.184,00 5,00 - CX Adjudicado

0076 ÉCRAN 35X43 3.937,44 5,00 - CX Adjudicado

0077 TOALHA IMPREGNADA COM GLUCONATO DE
CLOREXIDINE PARA HIGIENE DE PACIENTES
EM ISOLAMENTO

451,78 60,00 - UN Adjudicado

0078 TOALHA PARA BANHO DE PACIENTE NO
LEITO

31,20 60,00 - UN Adjudicado

0079 MANTA PARA AQUECIMENTO 7,80 15,00 - UN Adjudicado

0080 TORNIQUETE PARA COLETA DE SANGUE 16,22 50,00 - UN Adjudicado

0081 COLETOR DESCARTÁVEL PARA
PERFUROCORTANTES

17,63 200,00 - UN Adjudicado

0082 BOMBA DE INFUSÃO 28.454,40 5,00 - UN Adjudicado

0083 BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL 37.290,24 2,00 - UN Adjudicado

0084 BOMBA DE INFUSÃO PARA MEDICAMENTOS 28.454,40 5,00 - UN Adjudicado

0085 VENTILADOR MECÂNICO 180.960,00 2,00 - UN Adjudicado

0086 SENSOR DE O2 1.232,40 10,00 - UN Adjudicado

0087 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 29.265,60 5,00 - UN Adjudicado

0088 CONECTORES PARA VENTILADORES 249,60 30,00 - UN Adjudicado

0089 CIRCUITOS PARA O
VENTILADOR/RESPIRATÓRIOS INFANTIL

1.541,59 5,00 - UN Adjudicado

0090 CIRCUITOS PARA O
VENTILADOR/RESPIRATÓRIOS INFANTIL.

1.541,59 15,00 - UN Adjudicado

0091 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL INFANTIL 246,48 6,00 - UN Adjudicado

0092 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL NEONATAL 246,48 6,00 - UN Adjudicado

0093 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL ADULTO 246,48 6,00 - UN Adjudicado

0094 ASPIRADOR 979,68 3,00 - UN Adjudicado

0095 RESPIRON 87,36 100,00 - UN Adjudicado

0096 CPAP 9.110,40 6,00 - UN Adjudicado

0097 CASSETE DE TESTE RÁPIDO (UTILIZADOS
PARA COVID – 19 IGM/IGG

59,28 10.000,00 - UN Adjudicado

0098 TUBO DE COLETA DE SANGUE 2,50 1.000,00 - UN Adjudicado

0099 TUBO DE COLETA DE URINA 7,18 1.000,00 - UN Adjudicado

0100 COPO COLETOR DE URINA 6,65 1.000,00 - UN Adjudicado

0101 KIT DE UROCULTURA 23,40 200,00 - UN Adjudicado

0102 SERINGA DE GASOMETRIA C/OU S/AGULHA 21,84 200,00 - UN Adjudicado

0103 DESINFETANTES 01 LITRO 6,62 200,00 - L Adjudicado
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0104 ALCOOL LIQUIDO 01 LITRO 14,04 2.160,00 - UN Adjudicado

0105 ÁLCOOL GEL 500 ML 15,47 2.360,00 - UN Adjudicado

0106 SABONETE COM E SEM CLEREXIDINE 500 ML 87,36 200,00 - UN Adjudicado

0107 TOTEM 243,36 160,00 - UN Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

07/06/2021 EDITAL PECN 034_2021 (1).pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

08/06/2021 - 09:20 Pedido de esclarecimento enviado para
o processo 034/2021

Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/06/2021 - 09:25 Pedido de esclarecimento enviado para
o processo 034/2021

Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/06/2021 - 09:26 Pedido de esclarecimento enviado para
o processo 034/2021

Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/06/2021 - 12:47 Pedido de esclarecimento enviado para
o processo 034/2021

Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/06/2021 - 09:10 Pedido de esclarecimento enviado para
o processo 034/2021

Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/06/2021 - 09:29 Pedido de esclarecimento enviado para
o processo 034/2021

Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/06/2021 - 16:35 Negociação aberta para o processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,3,7,10,11,12,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,36,44,52,53,55,58,59,60,61,64,65,66,67,70,74,75,76,81,82,87,91,92,94,95,98,104,105
do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/06/2021 - 16:35 Negociação aberta para o processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/06/2021 - 16:35 Negociação aberta para o processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,5,48,80,96 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/06/2021 - 16:35 Negociação aberta para o processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
6,9,15,17,32,33,38,40,42,45,46,47,50,57,62,63,89,93,100,107 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/06/2021 - 16:35 Negociação aberta para o processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
8,13,14,16,22,34,39,41,49,78,79,88,90,97,101,103 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/06/2021 - 16:35 Negociação aberta para o processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 18,35,37,68,69,71,77 do processo
034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/06/2021 - 16:35 Negociação aberta para o processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 20,21,43,72,73,86,99,102,106 do
processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/06/2021 - 16:35 Negociação aberta para o processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 51,54,56,84 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/06/2021 - 16:35 Negociação aberta para o processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 83 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/06/2021 - 16:35 Negociação aberta para o processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 85 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/07/2021 - 12:39 Negociação aberta no processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0092 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/07/2021 - 12:41 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0075 para o
fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 15/07/2021 às 13:41,
encerrando às 13:46:00.

15/07/2021 - 16:03 Negociação aberta no processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0007 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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15/07/2021 - 16:08 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0092 para o
fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 15/07/2021 às 17:08,
encerrando às 17:13:00.

15/07/2021 - 17:18 Negociação aberta no processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0092 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/07/2021 - 17:20 Mensagem para negociação no
processo 034/2021

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/07/2021 - 17:29 Negociação aberta no processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0007 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/07/2021 - 17:41 Mensagem para negociação no
processo 034/2021

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 09:50 Negociação aberta no processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0007 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 09:53 Mensagem para negociação no
processo 034/2021

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 11:16 Documentos solicitados para o
processo 034/2021

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 11:17 Documentos solicitados para o
processo 034/2021

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 11:18 Documentos solicitados para o
processo 034/2021

Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 11:18 Documentos solicitados para o
processo 034/2021

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 11:19 Documentos solicitados para o
processo 034/2021

Foram solicitadas diligências no item 0051 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 14:51 Negociação aberta no processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0043 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 14:52 Negociação aberta no processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0044 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 14:53 Negociação aberta no processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0049 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 14:55 Mensagem para negociação no
processo 034/2021

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 15:04 Mensagem para negociação no
processo 034/2021

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 15:15 Negociação aberta no processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0049 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 15:22 Documentos solicitados para o
processo 034/2021

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 15:43 Negociação aberta no processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0079 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 15:43 Negociação aberta no processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0080 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 15:45 Negociação aberta no processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0094 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 15:47 Negociação aberta no processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0091 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 15:52 Mensagem para negociação no
processo 034/2021

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 16:03 Negociação aberta no processo
034/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0094 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 16:18 Documentos solicitados para o
processo 034/2021

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 16:18 Documentos solicitados para o
processo 034/2021

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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16/07/2021 - 16:19 Documentos solicitados para o
processo 034/2021

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 034/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 MÁSCARA CIRÚRGICA A R DE ABREU CIA
LTDA

MEDIX MEDIX 0,21 213.500,00 44.835,00

0002 MÁSCARA N95 WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Supermedy Supermedy 3,25 24.000,00 78.000,00

0003 LUVAS DE
PROCEDIMENTOS,
NITRÍLICAS, SEM PÓ

A R DE ABREU CIA
LTDA

MEDIX MEDIX 0,74 10.000,00 7.400,00

0004 LUVAS DE
PROCEDIMENTOS,
LATÉX P

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Medix Medix 81,77 470,00 38.431,90

0005 LUVAS DE
PROCEDIMENTOS,
LATÉX M

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Medix Medix 81,77 630,00 51.515,10

0006 LUVAS DE
PROCEDIMENTOS,
LATÉX G

A R DE ABREU CIA
LTDA

MEDIX MEDIX 67,34 230,00 15.488,20

0007 AVENTAL
DESCARTÁVEL MANGA
LONGA PCT/100UND

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Medix Medix 118,56 1.503,00 178.195,68

0008 CAPACETE PARA
PROTEÇÃO INDIVIDUAL
FACE SHILD

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Supermedy Supermedy 8,12 700,00 5.684,00

0009 GORRO DESCARTÁVEL
PCT/100UND

A R DE ABREU CIA
LTDA

DESCARPACK DESCARPACK 11,88 295,00 3.504,60

0010 PROTETOR DE PÉ
DESCARTÁVEL
PCT/100UND

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Protetor de pé
descartável pct/100und

FOX 22,50 208,00 4.680,00

0011 TUBO ORATRAQUEAL –
TOT COM E SEM CUFF,
5,0 ,6,0, 6,5, 7,0, 7,5, E
8,0

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Medix Medix 4,94 90,00 444,60

0012 CÂNULA DE GUEDEL,
TODOS OS TAMANHOS

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Cânula de guedel, todos
os tamanhos

FOYOMED 4,20 35,00 147,00

0013 LUVA ESTÉRIL 6,5 WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Medix Medix 1,92 500,00 960,00

0014 LUVA ESTÉRIL 7,0 WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Medix Medix 1,92 1.000,00 1.920,00

0015 LUVA ESTÉRIL 7,5 A R DE ABREU CIA
LTDA

LIFE PLUS LIFE PLUS 0,74 1.000,00 740,00

0016 LUVA ESTÉRIL 8,0 WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Medix Medix 1,92 500,00 960,00

0017 SONDA DE ASPIRAÇÃO
LONGA, TODOS OS
TAMANHOS

A R DE ABREU CIA
LTDA

MEDSONDA MEDSONDA 0,48 300,00 144,00

0018 SISTEMA FECHADO DE
ASPIRAÇÃO
OROTRAQUEAL

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Brmed Brmed 115,70 40,00 4.628,00

0019 BRAÇADEIRAS COM
MANGUITOS E
INTERMEDIÁRIO

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Premiun Premiun 26,00 200,00 5.200,00

0020 SENSORES DE
OXIMETRIA ADULTO
PARA MONITOR

A R DE ABREU CIA
LTDA

VEPEX VEPEX 520,00 20,00 10.400,00

0021 CABOS PACIENTE 05
VIAS PARA MONITOR

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Ecafix Ecafix 607,10 20,00 12.142,00
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0022 FIXADORES DE TOT WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

C p l C p l 12,50 100,00 1.250,00

0023 ALMOTOLIAS 200 ML WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

J.Prolab J.Prolab 3,38 100,00 338,00

0024 AGULHA 30X8,0, CX/100 PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Agulha 30x8,0, cx/100 INJEX 7,50 200,00 1.500,00

0025 AGULHA 25X7,0 CX/100 A R DE ABREU CIA
LTDA

DESCARPACK DESCARPACK 9,44 200,00 1.888,00

0026 AGULHA 40X12 CX/100 PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Agulha 40x12 cx/100 INJEX 10,95 100,00 1.095,00

0027 SERINGA
DESCARTÁVEL 1 ML

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Seringa descartável 1 ml INJEX 10,95 100,00 1.095,00

0028 SERINGA
DESCARTÁVEL DE
3,0ML

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Descarpack Descarpack 26,00 300,00 7.800,00

0029 SERINGA
DESCARTÁVEL DE 5,0
ML

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Descarpack Descarpack 26,00 400,00 10.400,00

0030 SERINGA
DESCARTÁVEL DE 10
ML

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Descarpack Descarpack 41,60 300,00 12.480,00

0031 SERINGA
DESCARTÁVEL DE 20
ML

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Descarpack Descarpack 62,40 300,00 18.720,00

0032 SERINGA PREENCHIDA
COM SOLUÇÃO SALINA

A R DE ABREU CIA
LTDA

DESCARPACK DESCARPACK 4,60 50,00 230,00

0033 SERINGA PREENCHIDA
COM SOLUÇÃO DE
HEPARINA

A R DE ABREU CIA
LTDA

DESCARPACK DESCARPACK 16,94 50,00 847,00

0034 EQUIPE DE INFUSÃO
COM E SEM ENTRADA
DE AR

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Medsonda Medsonda 2,50 50,00 125,00

0035 EQUIPO PARA
MEDICAMENTO
FOTOSSENSÍVEL

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Medsonda Medsonda 3,86 50,00 193,00

0036 EQUIPO PAR
NUTRIÇÃO ENTERAL

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Medsonda Medsonda 2,21 50,00 110,50

0037 CONECTOR PARA
INFUSÃO

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Medsonda Medsonda 2,15 50,00 107,50

0038 CONECTOR 3 VIAS
PARA INFUSÃO COM
TORNEIRA

A R DE ABREU CIA
LTDA

DESCARPACK DESCARPACK 0,48 50,00 24,00

0039 TAMPA PROTETORA
PARA CONECTOR

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

Descarpack Descarpack 0,51 100,00 51,00

0040 EXTENSOR DE EQUIPO
/CATETER

A R DE ABREU CIA
LTDA

MEDSONDA MEDSONDA 1,99 50,00 99,50

0041 DRENO TORÁCICO 36 WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

CPL CPL 5,74 30,00 172,20

0042 DRENO DE TORÁCICO
38

A R DE ABREU CIA
LTDA

LAC MEDICAL LAC MEDICAL 5,14 30,00 154,20

0043 SWAB VIRAL A R DE ABREU CIA
LTDA

LABOR IMPORT LABOR IMPORT 0,90 20.000,00 18.000,00

0044 MEIO DE CULTURA
PARA VÍRUS

A R DE ABREU CIA
LTDA

KASVI KASVI 21,22 2.000,00 42.440,00

0045 CATETER NASAL TIPO
ÓCULOS ADULTO

A R DE ABREU CIA
LTDA

MEDSONDA MEDSONDA 0,48 500,00 240,00

0046 CATETER NASAL TIPO
ÓCULOS INFANTIL

A R DE ABREU CIA
LTDA

MEDSONDA MEDSONDA 0,48 200,00 96,00

0047 LARINGOSCÓPIO CABO
ADULTO E PEDIÁTRICO

A R DE ABREU CIA
LTDA

PROTEC PROTEC 172,86 8,00 1.382,88

0048 LÂMINA DE
LARINGOSCÓPIO KIT
ADULTO E PEDIÁTRICO

A R DE ABREU CIA
LTDA

PROTEC PROTEC 185,60 16,00 2.969,60
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0049 MANGUITO A R DE ABREU CIA
LTDA

DIMAVE DIMAVE 23,40 30,00 702,00

0050 TERMÔMETRO DIGITAL A R DE ABREU CIA
LTDA

AIQURA AIQURA 9,36 40,00 374,40

0051 TERMÔMETRO
INFRAVERMELHO

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Termômetro
Infravermelho

LMG LASERS 99,00 20,00 1.980,00

0052 TERMÔMETRO DE
MÁXIMA E MÍNIMA

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

INCOTHERM INCOTHERM 130,78 220,00 28.771,60

0053 ESTETOSCÓPIO WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

PREMIUN PREMIUN 21,91 60,00 1.314,60

0054 SENSOR PARA
OXIMETRIA

A R DE ABREU CIA
LTDA

MEDTECH MEDTECH 570,00 15,00 8.550,00

0055 ESFIGMOMANÔMETRO WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

PREMIUN PREMIN 71,05 60,00 4.263,00

0056 FILTRO PARA
VENTILAÇÃO
MECÂNICA

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

HME HME 23,53 60,00 1.411,80

0057 FILTRO BACTERIANO –
HEPA VC 150 – 150ML

A R DE ABREU CIA
LTDA

BECARE BECARE 12,98 5.000,00 64.900,00

0058 SONDA VESICAL DE
DEMORA Nº08

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Sonda vesical de demora
nº08

TOP MED 3,38 80,00 270,40

0059 SONDA VESICAL DE
DEMORA Nº10

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Sonda vesical de demora
nº10

TOP MED 3,38 120,00 405,60

0060 SONDA VESICAL DE
DEMORA Nº12

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

MEDIX MEDIX 3,17 200,00 634,00

0061 SONDA VESICAL DE
DEMORA Nº14

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

MEDIX MEDIX 3,17 200,00 634,00

0062 SONDA VESICAL DE
DEMORA Nº16

A R DE ABREU CIA
LTDA

KOLPLAST KOLPLAST 1,52 200,00 304,00

0063 SONDA VESICAL DE
DEMORA Nº18

A R DE ABREU CIA
LTDA

KOLPLAST KOLPLAST 1,70 200,00 340,00

0064 SONDA VESICAL DE
DEMORA Nº20

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

MEDIX MEDIX 3,17 200,00 634,00

0065 SONDA VESICAL DE
DEMORA Nº22

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

MEDIX MEDIX 3,17 200,00 634,00

0066 MÁSCARA DE VENTURI WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

M D M D 24,70 40,00 988,00

0067 FILMES
RADIOGRÁFICOS 35X35

A R DE ABREU CIA
LTDA

CARESTREM CARESTREM 385,79 20,00 7.715,80

0068 FILMES
RADIOGRÁFICOS 30X40

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

IBF IBF 383,76 20,00 7.675,20

0069 FILMES
RADIOGRÁFICOS 24X30

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

IBF IBF 229,32 10,00 2.293,20

0070 FILMES
RADIOGRÁFICOS 18X24

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

IBF IBF 138,84 10,00 1.388,40

0071 FILMES
RADIOGRÁFICOS 35X43

A R DE ABREU CIA
LTDA

CARESTREM CARESTREM 483,50 20,00 9.670,00

0072 ÉCRAN 35X35 A R DE ABREU CIA
LTDA

PREVTECH PREVTECH 429,97 5,00 2.149,85

0073 ÉCRAN 30X40 A R DE ABREU CIA
LTDA

PREVTECH PREVTECH 490,00 5,00 2.450,00

0074 ÉCRAN 24X30 A R DE ABREU CIA
LTDA

PREVTECH PREVTECH 490,00 5,00 2.450,00

0075 ÉCRAN 18X24 A R DE ABREU CIA
LTDA

PREVTECH PREVTECH 475,29 5,00 2.376,45

0076 ÉCRAN 35X43 A R DE ABREU CIA
LTDA

PREVTECH PREVTECH 490,00 5,00 2.450,00
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0077 TOALHA IMPREGNADA
COM GLUCONATO DE
CLOREXIDINE PARA
HIGIENE DE
PACIENTES EM
ISOLAMENTO

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

STAR QUIMICA STAR QUIMICA 28,60 60,00 1.716,00

0078 TOALHA PARA BANHO
DE PACIENTE NO LEITO

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

POLARFIX POLARFIX 12,11 60,00 726,60

0079 MANTA PARA
AQUECIMENTO

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

POLARFIX POLARFIX 7,80 15,00 117,00

0080 TORNIQUETE PARA
COLETA DE SANGUE

A R DE ABREU CIA
LTDA

CRAL CRAL 16,22 50,00 811,00

0081 COLETOR
DESCARTÁVEL PARA
PERFUROCORTANTES

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Coletor descartável para
perfurocortante

DESCARBOX 6,38 200,00 1.276,00

0082 BOMBA DE INFUSÃO A R DE ABREU CIA
LTDA

BIOSENSOR BIOSENSOR 10.099,00 5,00 50.495,00

0083 BOMBA DE INFUSÃO
PARA DIETA ENTERAL

A R DE ABREU CIA
LTDA

CARDINAL CARDINAL 10.246,00 2,00 20.492,00

0084 BOMBA DE INFUSÃO
PARA MEDICAMENTOS

A R DE ABREU CIA
LTDA

1000MEDIC 1000MEDIC 7.999,99 5,00 39.999,95

0085 VENTILADOR
MECÂNICO

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

KTK KTK 72.670,00 2,00 145.340,00

0086 SENSOR DE O2 A R DE ABREU CIA
LTDA

MASTER MEDIKAL MASTER MEDIKAL 550,00 10,00 5.500,00

0087 MONITOR
MULTIPARAMÉTRICO

A R DE ABREU CIA
LTDA

ALFA MED ALFA MED 13.300,00 5,00 66.500,00

0088 CONECTORES PARA
VENTILADORES

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

VENTCARE VENTCARE 57,00 30,00 1.710,00

0089 CIRCUITOS PARA O
VENTILADOR/RESPIRATÓRIOS
INFANTIL

A R DE ABREU CIA
LTDA

PROTEC PROTEC 402,99 5,00 2.014,95

0090 CIRCUITOS PARA O
VENTILADOR/RESPIRATÓRIOS
INFANTIL.

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

UNITEC UNITEC 540,00 15,00 8.100,00

0091 OXÍMETRO DE PULSO
PORTÁTIL INFANTIL

A R DE ABREU CIA
LTDA

BIOLAND BIOLAND 246,48 6,00 1.478,88

0092 OXÍMETRO DE PULSO
PORTÁTIL NEONATAL

A R DE ABREU CIA
LTDA

ROSSMAX ROSSMAX 246,48 6,00 1.478,88

0093 OXÍMETRO DE PULSO
PORTÁTIL ADULTO

A R DE ABREU CIA
LTDA

ROSSMAX ROSSMAX 69,96 6,00 419,76

0094 ASPIRADOR A R DE ABREU CIA
LTDA

HR HOSPITALAR HR HOSPITALAR 979,68 3,00 2.939,04

0095 RESPIRON A R DE ABREU CIA
LTDA

NCS NCS 42,47 100,00 4.247,00

0096 CPAP A R DE ABREU CIA
LTDA

VBM VBM 4.334,00 6,00 26.004,00

0097 CASSETE DE TESTE
RÁPIDO (UTILIZADOS
PARA COVID – 19
IGM/IGG

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

NUTRIEX NUTRIEX 16,00 10.000,00 160.000,00

0098 TUBO DE COLETA DE
SANGUE

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

CRALL CRALL 0,91 1.000,00 910,00

0099 TUBO DE COLETA DE
URINA

A R DE ABREU CIA
LTDA

LABOR IMPORT LABOR IMPORT 1,35 1.000,00 1.350,00

0100 COPO COLETOR DE
URINA

A R DE ABREU CIA
LTDA

LABOR IMPORT LABOR IMPORT 0,19 1.000,00 190,00

0101 KIT DE UROCULTURA WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

J. PROLAB J. PROLAB 5,28 200,00 1.056,00

0102 SERINGA DE
GASOMETRIA C/OU
S/AGULHA

A R DE ABREU CIA
LTDA

DESCARPACK DESCARPACK 8,59 200,00 1.718,00

0103 DESINFETANTES 01
LITRO

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

DULAGO DULAGO 3,40 200,00 680,00
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0104 ALCOOL LIQUIDO 01
LITRO

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

DURAFIX DURAFIX 6,76 2.160,00 14.601,60

0105 ÁLCOOL GEL 500 ML WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

DURAFIX DURAFIX 7,15 2.360,00 16.874,00

0106 SABONETE COM E SEM
CLEREXIDINE 500 ML

A R DE ABREU CIA
LTDA

RIOQUIMICA RIOQUIMICA 14,25 200,00 2.850,00

0107 TOTEM A R DE ABREU CIA
LTDA

CHOCAMAX CHOCAMAX 168,66 160,00 26.985,60

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - MÁSCARA CIRÚRGICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

32.364.822/0001-
48

10/06/2021 -
09:00:32

und rm desc
80263400002

213.500,00 1,00 213.500,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
13:59:41

MÁSCARA
CIRÚRGICA

Maxicor 213.500,00 0,09 19.215,00 Sim

Imperio Bandeiras
Eireli*

21.589.394/0001-
35

10/06/2021 -
15:58:05

MASCARA
DESCARTAVEL

IMPERIO SAUDE 213.500,00 0,80 170.800,00 Sim

A F R DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS LTDA

34.813.172/0001-
04

11/06/2021 -
14:06:59

Máscara cirúrgica Nayr/Nayr 213.500,00 1,00 213.500,00 Sim

CIRURGICA
ITAMARATY
COMERCIAL - EIRELI*

29.426.310/0001-
54

11/06/2021 -
16:18:09

OLIMED OLIMED 213.500,00 0,52 111.020,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
14:54:03

S p o S p o 213.500,00 0,51 108.885,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:36:16

MEDIX MEDIX 213.500,00 0,70 149.450,00 Sim

CW ARTIGOS DO
VESTUARIO EIRELI

06.283.056/0001-
87

11/06/2021 -
16:07:39

Medical KDU Medical KDU 213.500,00 1,00 213.500,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:20:19

CX C/50 NEVE/ NEVE
PREMIUM
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

213.500,00 0,69 147.315,00 Sim

M.TESTA
CONFECCAO*

23.829.339/0001-
09

11/06/2021 -
16:30:26

mascara propria 213.500,00 0,30 64.050,00 Sim

Alvivere Soluções
Farmacêuticas

12.844.060/0001-
70

11/06/2021 -
16:31:17

Máscara cirúrgica MAXICOR/JINHUA
JINGDI MEDICAL
SUPPLIES C

213.500,00 0,79 168.665,00 Não

PROVIDENCE
MEDICAL LTDA

38.335.906/0001-
30

11/06/2021 -
16:44:17

Máscara Cirúrgica Providence
Medical

213.500,00 0,50 106.750,00 Não

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:02:44

olimed olimed 213.500,00 0,34 72.590,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:21:38

NAYR NAYR
INDUSTRIA,
COMERCIO E
DISTRIBUICAO

213.500,00 0,61 130.235,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
10:59:16

Máscara cirúrgica OLIMED 213.500,00 0,60 128.100,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:02

82010680001 WILTEX /
MEDLINE

213.500,00 22,00 4.697.000,00 Não

Anexo do protocolo PT2021.08/CLHO-14757

Nome: 22 ATA sessão PE 034 2021.pdf, pág. 10 de 287

PR2021.03/CLHO-00898 - Pág 1280



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/08/2021 às 15:46:17.
Página 11 de 287

NATEK Nat. e TEC. Ind.
e Com. de Produtos
Biotecnologicos
EIRELLI

05.234.897/0001-
31

13/06/2021 -
20:49:23

MÁSCAEA
CIRURGICA
DESCART.
TRIPLA CAMADA

VELOFACE/NATEK 213.500,00 1,00 213.500,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

14/06/2021 -
09:48:12

MÁSCARA
CIRÚRGICA
TRIPLA
QUATTRO F

QUATTRO F 213.500,00 0,80 170.800,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
12:57:26

cirúrgica CIRUFACE -
DESCARPACK

213.500,00 0,39 83.265,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:41

MÁSCARA
CIRÚRGICA.

PROTDESC 213.500,00 0,68 145.180,00 Não

0002 - MÁSCARA N95
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

32.364.822/0001-
48

10/06/2021 -
09:00:32

und tayco
80425989001

24.000,00 5,00 120.000,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
14:10:38

MÁSCARA N95 Life Protect 24.000,00 6,00 144.000,00 Sim

CIRURGICA
ITAMARATY
COMERCIAL - EIRELI*

29.426.310/0001-
54

11/06/2021 -
16:18:12

KN95 KN95 24.000,00 5,07 121.680,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
14:54:59

Supermedy Supermedy 24.000,00 7,50 180.000,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:36:36

DESCARPACK DESCARPACK 24.000,00 3,50 84.000,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:21:03

UNIDADE DESCARPACK/DESCARPACK
DESCARTAVEIS
DO B

24.000,00 3,34 80.160,00 Sim

Alvivere Soluções
Farmacêuticas

12.844.060/0001-
70

11/06/2021 -
16:33:21

MÁSCARA N95 DESCARPACK/DESCARPACK24.000,00 9,32 223.680,00 Não

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:03:02

delta plus delta plus 24.000,00 2,30 55.200,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:22:13

KSN KSN PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA
EIRELI - BRASI

24.000,00 4,94 118.560,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:02:13

Máscara N95 SUPERMED 24.000,00 3,75 90.000,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:02

80425989001 KSN / KSN 24.000,00 9,88 237.120,00 Não

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
12:58:35

N95 NEVE / NEVE -
NEVE

24.000,00 4,50 108.000,00 Não

MIAMIMED
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
LTDA

38.259.748/0001-
86

14/06/2021 -
14:02:18

KN95 BETANIAMED/ZHANGJIAGANG
56 FRIENDS
MASKS

24.000,00 3,00 72.000,00 Sim

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:41

MÁSCARA N95. NEVE 24.000,00 3,40 81.600,00 Não

0003 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS, NITRÍLICAS, SEM PÓ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

09/06/2021 -
17:06:24

MEDIX MEDIX 10.000,00 94,00 940.000,00 Sim

Imperio Bandeiras
Eireli*

21.589.394/0001-
35

10/06/2021 -
15:59:08

DESCARPACK
CA:31410

DESCARPACK
CA:31410

10.000,00 1,00 10.000,00 Sim

CIRURGICA
ITAMARATY
COMERCIAL - EIRELI*

29.426.310/0001-
54

11/06/2021 -
16:18:14

NITRAFLEX NITRAFLEX 10.000,00 2,08 20.800,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
14:56:02

Medix Medix 10.000,00 2,10 21.000,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:37:10

MEDIX MEDIX 10.000,00 1,40 14.000,00 Sim
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AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:22:38

CX C/100 MEDIX/HARTALEGA
NGC SDN. BHD. -
MALÁSIA

10.000,00 1,37 13.700,00 Sim

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:04:18

latex br latex br 10.000,00 1,27 12.700,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

14/06/2021 -
09:18:44

STANDARD UG GLOBAL
RESOURCES
SDN.BHD. -
MALÁSIA

10.000,00 129,57 1.295.700,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:05:55

Luvas de
procedimentos,
nitrílicas, sem

DESCARPACK 10.000,00 0,75 7.500,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:01

10330669129 DESCARPACK /
DESCARPACK

10.000,00 1,49 14.900,00 Não

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
12:58:56

procedimentos,
nitrílicas, sem pó

NOBRE - TOP
GLOVE SDN BHD

10.000,00 0,21 2.100,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:41

LUVAS DE
PROCEDIMENT

MEDIX 10.000,00 1,36 13.600,00 Não

0004 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS, LATÉX P
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTACAO,
EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL,
COS

18.252.904/0001-
70

09/06/2021 -
14:48:08

MEDICAL
SYSTEM

MEDICAL
SYSTEM

470,00 85,00 39.950,00 Não

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

09/06/2021 -
17:06:55

PROCED/LEMGRUBERPROCED/LEMGRUBER 470,00 90,00 42.300,00 Sim

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

32.364.822/0001-
48

10/06/2021 -
09:00:32

cx nugard
80273450001

470,00 100,00 47.000,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
14:18:59

LUVAS DE
PROCEDIMENTOS,
LATÉX P

SuperMax 470,00 110,00 51.700,00 Sim

Imperio Bandeiras
Eireli*

21.589.394/0001-
35

10/06/2021 -
15:59:33

DESCARPACK
CA:36964

DESCARPACK
CA:36964

470,00 90,00 42.300,00 Sim

CIRURGICA
ITAMARATY
COMERCIAL - EIRELI*

29.426.310/0001-
54

11/06/2021 -
16:18:21

NOBRE NOBRE 470,00 156,00 73.320,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
14:56:30

Medix Medix 470,00 188,70 88.689,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:37:26

MEDIX MEDIX 470,00 120,00 56.400,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:24:21

CX C/100 MEDIX/TOP
GLOVE SDN BHD
- MALÁSIA

470,00 119,90 56.353,00 Sim

Alvivere Soluções
Farmacêuticas

12.844.060/0001-
70

11/06/2021 -
16:38:26

LUVAS DE
PROCEDIMENTOS,
LATÉX P

DESCARPACK/DESCARPACK470,00 151,00 70.970,00 Não

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:04:46

nobre nobre 470,00 85,00 39.950,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

14/06/2021 -
09:19:16

STANDARD UG GLOBAL
RESOURCES
SDN.BHD. -
MALÁSIA

470,00 129,57 60.897,90 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:07:11

Luvas de
procedimentos,
Latéx P

GLOMED 470,00 75,00 35.250,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:01

80105840002 SUPERMAX /
SUPERMAX

470,00 110,00 51.700,00 Não

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
12:59:09

procedimentos,
Latéx P

NEW HAND - TG
MEDICAL SDN
BHD

470,00 93,00 43.710,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:41

LUVAS DE
PROCEDIMENT

GLOMED 470,00 116,40 54.708,00 Não
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0005 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS, LATÉX M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTACAO,
EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL,
COS

18.252.904/0001-
70

09/06/2021 -
14:48:29

MEDICAL
SYSTEM

MEDICAL
SYSTEM

630,00 85,00 53.550,00 Não

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

09/06/2021 -
17:07:21

PROCED/LEMGRUBERPROCED/LEMGRUBER 630,00 90,00 56.700,00 Sim

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

32.364.822/0001-
48

10/06/2021 -
09:00:30

cx nugard
80273450001

630,00 100,00 63.000,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
14:21:17

LUVAS DE
PROCEDIMENTOS,
LATÉX M

SuperMax 630,00 110,00 69.300,00 Sim

Imperio Bandeiras
Eireli*

21.589.394/0001-
35

10/06/2021 -
15:59:45

DESCARPACK
CA:36964

DESCARPACK
CA:36964

630,00 90,00 56.700,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
14:59:43

Medix Medix 630,00 188,70 118.881,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:37:44

MEDIX MEDIX 630,00 120,00 75.600,00 Sim

CIRURGICA
ITAMARATY
COMERCIAL - EIRELI*

29.426.310/0001-
54

11/06/2021 -
16:18:58

NOBRE NOBRE 630,00 156,00 98.280,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:24:29

CX C/100 MEDIX/TOP
GLOVE SDN BHD
- MALÁSIA

630,00 119,90 75.537,00 Sim

Alvivere Soluções
Farmacêuticas

12.844.060/0001-
70

11/06/2021 -
16:39:33

Luvas de
procedimentos,
Latéx M

DESCARPACK/DESCARPACK630,00 151,00 95.130,00 Não

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:04:55

nobre nobre 630,00 85,00 53.550,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

14/06/2021 -
09:19:40

STANDARD UG GLOBAL
RESOURCES
SDN.BHD. -
MALÁSIA

630,00 129,57 81.629,10 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:08:14

Luvas de
procedimentos,
Latéx M

GLOMED 630,00 75,00 47.250,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:02

80105840002 SUPERMAX /
SUPERMAX

630,00 110,00 69.300,00 Não

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
12:59:31

procedimentos,
Latéx M

NEW HAND - TG
MEDICAL SDN
BHD

630,00 93,00 58.590,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:41

LUVAS DE
PROCEDIMENT

GLOMED 630,00 116,40 73.332,00 Não

0006 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS, LATÉX G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTACAO,
EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL,
COS

18.252.904/0001-
70

09/06/2021 -
14:48:43

MEDICAL
SYSTEM

MEDICAL
SYSTEM

230,00 85,00 19.550,00 Não

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

09/06/2021 -
17:07:54

PROCED/LEMGRUBERPROCED/LEMGRUBER 230,00 90,20 20.746,00 Sim

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

32.364.822/0001-
48

10/06/2021 -
09:00:30

cx nugard
80273450001

230,00 100,00 23.000,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
14:21:47

LUVAS DE
PROCEDIMENTOS,
LATÉX G

SuperMax 230,00 110,00 25.300,00 Sim
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Imperio Bandeiras
Eireli*

21.589.394/0001-
35

10/06/2021 -
15:59:56

DESCARPACK
CA:36964

DESCARPACK
CA:36964

230,00 90,00 20.700,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:00:10

Medix Medix 230,00 188,70 43.401,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:38:00

MEDIX MEDIX 230,00 120,00 27.600,00 Sim

CIRURGICA
ITAMARATY
COMERCIAL - EIRELI*

29.426.310/0001-
54

11/06/2021 -
16:19:31

NOBRE NOBRE 230,00 156,00 35.880,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:24:35

CX C/100 MEDIX/TOP
GLOVE SDN BHD
- MALÁSIA

230,00 119,90 27.577,00 Sim

GM DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

69.554.434/0001-
30

11/06/2021 -
16:53:02

Luvas de
procedimentos,
Latéx G

DESCARPACK/DESCARPACK230,00 151,00 34.730,00 Sim

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:05:03

nobre nobre 230,00 85,00 19.550,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

14/06/2021 -
09:20:13

STANDARD UG GLOBAL
RESOURCES
SDN.BHD. -
MALÁSIA

230,00 129,57 29.801,10 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:09:40

Luvas de
procedimentos,
Latéx G

GLOMED 230,00 75,00 17.250,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:01

80105840002 SUPERMAX /
SUPERMAX

230,00 110,00 25.300,00 Não

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
12:59:51

procedimentos,
Latéx G

NEW HAND - TG
MEDICAL SDN
BHD

230,00 93,00 21.390,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:40

LUVAS DE
PROCEDIMENT

GLOMED 230,00 116,40 26.772,00 Não

0007 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA PCT/100UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
14:27:17

AVENTAL
DESCARTÁVEL
MANGA LONGA
PCT/10.

Saúde Hospitalar 1.503,00 60,00 90.180,00 Sim

Imperio Bandeiras
Eireli*

21.589.394/0001-
35

10/06/2021 -
16:00:15

AVENTAL
DESCARTÁVEL
TNT

IMPERIO SAUDE 1.503,00 80,00 120.240,00 Sim

REIS INDUSTRIA E
COMERCIO DE
BOLSAS E
PROMOCIONAIS
EIRELI

12.533.412/0001-
76

11/06/2021 -
08:41:29

PRÓPRIO PRÓPRIA/PRÓPRIO 1.503,00 1.200,00 1.803.600,00 Sim

A F R DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS LTDA

34.813.172/0001-
04

11/06/2021 -
14:06:59

Avental
descartável

Nayr/Nayr 1.503,00 800,00 1.202.400,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:00:47

Medix Medix 1.503,00 1.080,00 1.623.240,00 Sim

MEDCOM EIRELI* 22.635.177/0001-
05

11/06/2021 -
15:24:38

MEDMASK MEDCOM 1.503,00 1.000,00 1.503.000,00 Não

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:38:43

DESCARPACK DESCARPACK 1.503,00 700,00 1.052.100,00 Sim

CW ARTIGOS DO
VESTUARIO EIRELI

06.283.056/0001-
87

11/06/2021 -
16:07:39

Medical KDU Medical KDU 1.503,00 50,00 75.150,00 Sim

CIRURGICA
ITAMARATY
COMERCIAL - EIRELI*

29.426.310/0001-
54

11/06/2021 -
16:19:59

NK3 NK3 1.503,00 6,76 10.160,28 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:25:41

PCT C/100 MEDIX/MEDIX
BRASIL
PRODUTOS
HOSPITALARES

1.503,00 680,00 1.022.040,00 Sim

PROVIDENCE
MEDICAL LTDA

38.335.906/0001-
30

11/06/2021 -
16:45:26

Avental
Descartável

Providence
Medical

1.503,00 1.000,00 1.503.000,00 Não

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:06:48

olimed olimed 1.503,00 656,20 986.268,60 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

14/06/2021 -
09:22:03

HNDESC XIANTAO FUSHI
PROTECTIVE
PRODUCTS CO.
LT

1.503,00 450,49 677.086,47 Sim
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PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:10:46

Avental
descartável manga
longa pct/100u

ESBELT 1.503,00 7,91 11.888,73 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:01

81855830033 NEVE / NEVE 1.503,00 126,50 190.129,50 Não

M. S. O. PROTEGE
EIRELI*

30.692.250/0001-
09

14/06/2021 -
06:29:30

AVENTAL TNT MSO PROTEGE 1.503,00 420,00 631.260,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI*

36.757.133/0001-
54

14/06/2021 -
09:48:41

Avental
Descartável Kicker

Kicker 1.503,00 1.000,00 1.503.000,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
12:59:35

descartável manga
longa pct/100und

ANADONA /
ANADONA -
ANADONA

1.503,00 4,86 7.304,58 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:40

AVENTAL
DESCARTÁVEL

ESBELT 1.503,00 679,00 1.020.537,00 Não

0008 - CAPACETE PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL FACE SHILD
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:01:16

Supermedy Supermedy 700,00 13,50 9.450,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:39:13

PROTSPRAY PROTSPRAY 700,00 25,00 17.500,00 Sim

CIRURGICA
ITAMARATY
COMERCIAL - EIRELI*

29.426.310/0001-
54

11/06/2021 -
16:20:25

PLUS PLUS 700,00 7,90 5.530,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:27:15

UNIDADE ORTHO
PAUHER/ORTHO
PAUHER
INDUSTRIA COM

700,00 23,88 16.716,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:26:02

SUPERMEDY SUPERMEDY 700,00 8,55 5.985,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:11:44

Capacete para
proteção individual
face s

DELLO 700,00 13,49 9.443,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:01

80223340076 ORTHO PAUHER
/ ORTHO
PAUHER

700,00 11,88 8.316,00 Não

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
12:59:45

face shild PREVENT -
PREVENT

700,00 11,12 7.784,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:40

CAPACETE PARA
PROTEÇ

MEDIBEM 700,00 24,25 16.975,00 Não

0009 - GORRO DESCARTÁVEL PCT/100UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
14:28:42

GORRO
DESCARTÁVEL
PCT/100UND

Anapolis 295,00 30,00 8.850,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:02:28

Nobre Nobre 295,00 37,50 11.062,50 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:39:28

DESCARPACK DESCARPACK 295,00 32,50 9.587,50 Sim

CIRURGICA
ITAMARATY
COMERCIAL - EIRELI*

29.426.310/0001-
54

11/06/2021 -
16:20:48

TALGE TALGE 295,00 31,20 9.204,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:31:01

PCT C/100 LABOR
IMPORT/XIANTAO
XINGRONG
PROTECTIVE

295,00 31,04 9.156,80 Sim

GM DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

69.554.434/0001-
30

11/06/2021 -
16:56:40

Gorro descartável HN DESC / HN
DESC

295,00 20,18 5.953,10 Sim

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:07:09

nobre nobre 295,00 20,00 5.900,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

14/06/2021 -
09:22:35

DESCARPACK Unimax Medical
Products Co., Ltd.
- CHIN

295,00 21,51 6.345,45 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:13:00

Gorro descartável
pct/100und

ANAPO 295,00 21,00 6.195,00 Sim
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Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:01

81175930007 FARMATEX /
FARMATEX

295,00 28,60 8.437,00 Não

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
12:59:39

Gorro descartável
pct/100und

ANADONA /
ANADONA -
ANADONA

295,00 19,50 5.752,50 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:40

GORRO
DESCARTÁVEL
PC

PROTDESC 295,00 31,53 9.301,35 Não

0010 - PROTETOR DE PÉ DESCARTÁVEL PCT/100UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
14:30:51

PROTETOR DE
PÉ
DESCARTÁVEL
PCT/100UND

Anapolis 208,00 30,00 6.240,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:02:53

Descarpack Descarpack 208,00 60,00 12.480,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA*

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:39:47

NOBRE NOBRE 208,00 32,50 6.760,00 Sim

CIRURGICA
ITAMARATY
COMERCIAL - EIRELI*

29.426.310/0001-
54

11/06/2021 -
16:21:33

PROTECME PROTECME 208,00 54,08 11.248,64 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:31:04

PCT C/100 PROTDESC/FULLSTAR
NON-WOVEN
PRODUCTS CO.

208,00 31,04 6.456,32 Sim

GM DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

69.554.434/0001-
30

11/06/2021 -
16:58:49

Protetor de pé
descartável

HN DESC / HN
DESC

208,00 20,18 4.197,44 Sim

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:07:28

nobre nobre 208,00 33,00 6.864,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

14/06/2021 -
09:22:54

HNDESC HN DESC
comercio e
confecções de
produto

208,00 25,35 5.272,80 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:13:51

Protetor de pé
descartável
pct/100und

FOX 208,00 22,50 4.680,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:01

10330660122 FARMATEX /
FARMATEX

208,00 35,86 7.458,88 Não

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
12:59:42

descartável
pct/100und

ANADONA /
ANADONA -
ANADONA

208,00 19,50 4.056,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:40

PROTETOR DE
PÉ DESCA

PROTDESC 208,00 31,53 6.558,24 Não

0011 - TUBO ORATRAQUEAL – TOT COM E SEM CUFF, 5,0 ,6,0, 6,5, 7,0, 7,5, E 8,0
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:03:20

Medix Medix 90,00 11,40 1.026,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:40:34

CELMAT CELMAT 90,00 7,20 648,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:34:31

UNIDADE TOP
MED/ANGIPLAST
PRIVATE LIMITED
- ÍND

90,00 6,88 619,20 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:27:10

WELL LEAD WELL LEAD
MEDICAL CO,
LTD - CHINA,
REPÚB

90,00 7,91 711,90 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:16:13

Tubo oratraqueal
13 TOT com e
sem cuff,

TOP MED 90,00 14,69 1.322,10 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:01

10150470388 GOODCOME / GC
Medica

90,00 9,40 846,00 Não

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:00:02

TOT com e sem
cuff

SOLIDOR -
BONREE

90,00 4,19 377,10 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:39

TUBO
ORATRAQUEAL
TO

SOLIDOR 90,00 6,98 628,20 Não
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0012 - CÂNULA DE GUEDEL, TODOS OS TAMANHOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:04:01

Haoxi Haoxi 35,00 22,80 798,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:40:51

CIRURGICA
FERNADES

CIRURGICA
FERNADES

35,00 6,12 214,20 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:35:47

UNIDADE CIRURGICA
FERNANDES/NINGBO
MFLAB MEDICAL

35,00 5,84 204,40 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:27:29

FOYOMED NINGBO MFLAB
MEDICAL
INSTRUMENTS
CO., LT

35,00 4,36 152,60 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:17:28

Cânula de guedel,
todos os tamanhos

FOYOMED 35,00 4,20 147,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:01

10150470501 FOYOMED /
NINGBO MFLAB
MEDICAL

35,00 5,50 192,50 Não

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:00:40

Cânula de guedel,
todos os tamanhos

PROTEC -
PROTEC

35,00 5,58 195,30 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:39

CÂNULA DE
GUEDEL, TO

FOYOMED 35,00 5,94 207,90 Não

0013 - LUVA ESTÉRIL 6,5
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

09/06/2021 -
17:09:49

Life Plus Life Plus 500,00 3,20 1.600,00 Sim

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
14:40:24

LUVA ESTÉRIL
6,5

Lemgruber 500,00 3,50 1.750,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:04:52

Medix Medix 500,00 4,50 2.250,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:41:09

LIFE PLUS LIFE PLUS 500,00 3,10 1.550,00 Sim

CIRURGICA
ITAMARATY
COMERCIAL - EIRELI*

29.426.310/0001-
54

11/06/2021 -
16:22:12

SAO ROQUE SAO ROQUE 500,00 4,11 2.055,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:37:58

CX C/100 MEDIX/TG
MEDICAL -
MALÁSIA

500,00 2,96 1.480,00 Sim

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:07:47

latex br latex br 500,00 2,00 1.000,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:27:52

MADEITEX " INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE
BORRACHA INO

500,00 2,57 1.285,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:18:21

Luva estéril 6,5 FOYOMED 500,00 2,18 1.090,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:01

10150470374 SURGICARE /
SURGICARE

500,00 3,52 1.760,00 Não

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:03:03

Luva estéril 6,5 MADEITEX -
INOVATEX LTDA

500,00 1,94 970,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:39

LUVA ESTÉRIL
6,5.

MAXITEX 500,00 3,01 1.505,00 Não

0014 - LUVA ESTÉRIL 7,0
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

09/06/2021 -
17:10:10

Life Plus Life Plus 1.000,00 3,60 3.600,00 Sim
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TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

32.364.822/0001-
48

10/06/2021 -
09:00:31

und new hand
80256170014

1.000,00 3,00 3.000,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
14:40:30

LUVA ESTÉRIL
7,0

Lemgruber 1.000,00 3,50 3.500,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:05:23

Medix Medix 1.000,00 4,50 4.500,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:41:25

LIFE PLUS LIFE PLUS 1.000,00 3,10 3.100,00 Sim

CIRURGICA
ITAMARATY
COMERCIAL - EIRELI*

29.426.310/0001-
54

11/06/2021 -
16:22:38

SANRO SANRO 1.000,00 4,11 4.110,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:38:06

CX C/100 MEDIX/TG
MEDICAL -
MALÁSIA

1.000,00 2,96 2.960,00 Sim

GM DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

69.554.434/0001-
30

11/06/2021 -
17:00:27

Luva estéril DESCARPACK/DESCARPACK1.000,00 3,22 3.220,00 Sim

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:07:55

latex br latex br 1.000,00 2,00 2.000,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:28:10

MADEITEX " INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE
BORRACHA INO

1.000,00 2,57 2.570,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:19:32

Luva estéril 7,0 FOYOMED 1.000,00 2,18 2.180,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:01

10150470374 SURGICARE /
SURGICARE

1.000,00 3,52 3.520,00 Não

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:03:09

Luva estéril 7,0 MADEITEX -
INOVATEX LTDA

1.000,00 1,94 1.940,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:39

LUVA ESTÉRIL
7,0.

MAXITEX 1.000,00 3,01 3.010,00 Não

0015 - LUVA ESTÉRIL 7,5
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

09/06/2021 -
17:10:28

Life Plus Life Plus 1.000,00 3,60 3.600,00 Sim

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

32.364.822/0001-
48

10/06/2021 -
09:00:31

und new hand
80256170014

1.000,00 3,00 3.000,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
14:41:17

LUVA ESTÉRIL
7,5

Lemgruber 1.000,00 3,50 3.500,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:05:45

Medix Medix 1.000,00 4,50 4.500,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:41:39

LIFE PLUS LIFE PLUS 1.000,00 3,10 3.100,00 Sim

CIRURGICA
ITAMARATY
COMERCIAL - EIRELI*

29.426.310/0001-
54

11/06/2021 -
16:23:00

SANRO SANRO 1.000,00 4,11 4.110,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:38:21

CX C/100 MEDIX/TG
MEDICAL -
MALÁSIA

1.000,00 2,96 2.960,00 Sim

GM DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

69.554.434/0001-
30

11/06/2021 -
17:01:39

Luva estéril DESCARPACK/DESCARPACK1.000,00 3,22 3.220,00 Sim

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:08:05

latex br latex br 1.000,00 2,00 2.000,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:28:31

MADEITEX " INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE
BORRACHA INO

1.000,00 2,57 2.570,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:20:25

Luva estéril 7,5 FOYOMED 1.000,00 2,18 2.180,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:01

10150470374 SURGICARE /
SURGICARE

1.000,00 3,52 3.520,00 Não
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DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:03:31

Luva estéril 7,5 MADEITEX -
INOVATEX LTDA

1.000,00 1,94 1.940,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:39

LUVA ESTÉRIL
7,5.

MAXITEX 1.000,00 3,01 3.010,00 Não

0016 - LUVA ESTÉRIL 8,0
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

09/06/2021 -
17:10:54

Life Plus Life Plus 500,00 3,60 1.800,00 Sim

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

32.364.822/0001-
48

10/06/2021 -
09:00:31

und new hand
80256170014

500,00 3,00 1.500,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
14:42:03

LUVA ESTÉRIL
8,0

Lemgruber 500,00 3,50 1.750,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:06:08

Medix Medix 500,00 4,50 2.250,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:42:48

LIFE PLUS LIFE PLUS 500,00 3,10 1.550,00 Sim

CIRURGICA
ITAMARATY
COMERCIAL - EIRELI*

29.426.310/0001-
54

11/06/2021 -
16:23:24

SANRO SANRO 500,00 4,11 2.055,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:38:40

CX C/100 MEDIX/TG
MEDICAL -
MALÁSIA

500,00 2,96 1.480,00 Sim

GM DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

69.554.434/0001-
30

11/06/2021 -
17:02:56

Luva estéril DESCARPACK/DESCARPACK500,00 3,22 1.610,00 Sim

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:08:16

latex br latex br 500,00 2,00 1.000,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:28:49

MADEITEX " INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE
BORRACHA INO

500,00 2,57 1.285,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:21:13

Luva estéril 8,0 FOYOMED 500,00 2,18 1.090,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:01

10150470374 SURGICARE /
SURGICARE

500,00 3,52 1.760,00 Não

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:04:12

Luva estéril 8,0 MADEITEX -
INOVATEX LTDA

500,00 1,94 970,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:39

LUVA ESTÉRIL
8,0.

MADEITEX 500,00 3,01 1.505,00 Não

0017 - SONDA DE ASPIRAÇÃO LONGA, TODOS OS TAMANHOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:06:36

C p l C p l 300,00 2,04 612,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:43:06

MEDSONDA MEDSONDA 300,00 2,40 720,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:39:55

UNIDADE MEDSONDA/MEDSONDA
IND E COM DE
PRODUTOS

300,00 2,29 687,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:29:14

MEDSONDA MEDSONDA IND
E COM DE
PRODUTOS
HOSPITALA

300,00 1,64 492,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:23:02

Sonda de
aspiração longa,
todos os taman

MEDSONDA 300,00 0,86 258,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:01

80163570005 MEDSONDA /
MEDSONDA

300,00 2,16 648,00 Não

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:05:18

longa, todos os
tamanhos

MEDSONDA -
MEDSONDA

300,00 0,90 270,00 Não
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Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:39

SONDA DE
ASPIRAÇÃO L

CPL MEDICAL 300,00 2,33 699,00 Não

0018 - SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:07:02

Brmed Brmed 40,00 267,00 10.680,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:43:29

BRMED BRMED 40,00 420,00 16.800,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:40:58

UNIDADE NEWMED/PACIFIC
HOSPITAL
SUPPLY CO., LTD

40,00 416,21 16.648,40 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:24:39

Sistema fechado
de aspiração
orotraqueal

NEWMED 40,00 3,90 156,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:01

81420890036 SAFE /
BIOMERICS

40,00 143,00 5.720,00 Não

JBL SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA*

31.636.399/0001-
25

14/06/2021 -
07:37:41

D.B.I D.B.I LTDA 40,00 200,00 8.000,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:05:36

aspiração
orotraqueal

BIOTEQ -
BIOTEQUE
CORPORATION

40,00 97,50 3.900,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:38

SISTEMA
FECHADO DE A

DBI MEDICAL 40,00 407,40 16.296,00 Não

0019 - BRAÇADEIRAS COM MANGUITOS E INTERMEDIÁRIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:07:28

Premiun Premiun 200,00 60,00 12.000,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:45:07

MEDICALDECK MEDICALDECK 200,00 68,00 13.600,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

34.075.280/0001-
19

11/06/2021 -
16:35:42

BRAÇADEIRAS MIKATOS 200,00 60,90 12.180,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:42:32

UNIDADE MAICUFF/XUZHOU
MAICUFF
TECHNOLOGY
CO., L

200,00 66,90 13.380,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:25:45

Braçadeiras com
manguitos e
intermediári

MEDICALDECK 200,00 29,85 5.970,00 Sim

JBL SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA*

31.636.399/0001-
25

14/06/2021 -
07:38:13

MED-LINK MED-LINK 200,00 250,00 50.000,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:05:50

com manguitos e
intermediário

LATEX BR - PT.
SUGIH
INSTRUMENDO

200,00 6,59 1.318,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:38

BRAÇADEIRAS
COM MANG

DIMAVE
EQUIPAMENTOS

200,00 65,96 13.192,00 Não

0020 - SENSORES DE OXIMETRIA ADULTO PARA MONITOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MAPLE HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

37.014.740/0001-
97

11/06/2021 -
10:54:20

YKD MAPLE YKD 20,00 350,00 7.000,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:08:00

Emai Emai 20,00 3.120,00 62.400,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:45:26

VEPEX VEPEX 20,00 520,00 10.400,00 Sim
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AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:44:19

UNIDADE MM OXI/MASTER
MEDIKAL
INDUSTRIA E
COMER

20,00 518,24 10.364,80 Sim

JBL SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA*

31.636.399/0001-
25

14/06/2021 -
07:38:53

VEPEX/EPEX EPEX IND.PROD.
SAUDE LTDA

20,00 550,00 11.000,00 Sim

ANA PAULA FARIAS
MAIA 01152307266*

40.651.591/0001-
81

14/06/2021 -
12:15:18

SPO2 PARA
MONITOR

BEST 20,00 450,00 9.000,00 Sim

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:38

SENSORES DE
OXIMETRI

VEPEX 20,00 504,40 10.088,00 Não

0021 - CABOS PACIENTE 05 VIAS PARA MONITOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MAPLE HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

37.014.740/0001-
97

11/06/2021 -
10:54:52

YKD MAPLE YKD 20,00 350,00 7.000,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:09:05

Ecafix Ecafix 20,00 1.401,00 28.020,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA*

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:45:45

VEPEX VEPEX 20,00 360,00 7.200,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:53:02

UNIDADE  MMECG/MASTER
MEDIKAL
INDUSTRIA E
COMER

20,00 357,40 7.148,00 Sim

ANA PAULA FARIAS
MAIA 01152307266*

40.651.591/0001-
81

14/06/2021 -
12:15:58

ECG 5 VIAS BEST 20,00 500,00 10.000,00 Sim

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:38

CABOS
PACIENTE 05 VI

VEPEX 20,00 349,20 6.984,00 Não

0022 - FIXADORES DE TOT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:09:32

C p l C p l 100,00 17,01 1.701,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:46:07

DEJAMARO DEJAMARO 100,00 55,00 5.500,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:53:15

UNIDADE PORTEX/SMITHS
MEDICAL
INTERNATIONAL
LIMI

100,00 54,00 5.400,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:30:49

WELL LEAD WELL LEAD
MEDICAL CO,
LTD - CHINA,
REPÚB

100,00 12,51 1.251,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:00

10326409027 HOLLISTER /
HOLLISTER

100,00 127,60 12.760,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:37

FIXADORES DE
TOT.

CPL MEDICAL 100,00 53,35 5.335,00 Não

0023 - ALMOTOLIAS 200 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:09:57

J.Prolab J.Prolab 100,00 7,80 780,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:46:24

J.PROLAB J.PROLAB 100,00 9,20 920,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
16:58:41

UNIDADE J.PROLAB/J.
PROLAB
INDUSTRIA E
COMERCIO

100,00 8,79 879,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:31:14

TAYLOR CIRURGICA
BRASIL - BRASIL

100,00 5,25 525,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:31:20

Almotolias 200 ml JPROLAB 100,00 4,26 426,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:00

ISENTO RDC
260/02

J.PROLAB / J.
PROLAB

100,00 7,70 770,00 Não
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DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:08:12

Almotolias 200 ml J. PROLAB - J.
PROLAB

100,00 3,12 312,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:37

ALMOTOLIAS 200
ML.

J PROLAB 100,00 8,92 892,00 Não

0024 - AGULHA 30X8,0, CX/100
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
14:47:52

AGULHA 30X8,0,
CX/100

Solidor 200,00 20,00 4.000,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:10:54

Descarpack Descarpack 200,00 27,00 5.400,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:46:40

DESCARPACK DESCARPACK 200,00 32,50 6.500,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:00:38

CX C/100 LABOR/SHANDONG
WEIGAO GROUP
MEDICAL POLY

200,00 19,00 3.800,00 Sim

GM DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

69.554.434/0001-
30

11/06/2021 -
17:05:13

Agulha DESCARPACK/DESCARPACK200,00 26,00 5.200,00 Sim

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:08:35

descarpack descarpack 200,00 17,00 3.400,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

14/06/2021 -
09:24:54

WILTEX YANGZHOU
MEDLINE
INDUSTRY
CO.LTD - CHINA

200,00 17,10 3.420,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:00

10150470496 WILTEX /
MEDLINE

200,00 0,22 44,00 Não

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:44:41

Agulha 30x8,0,
cx/100

INJEX 200,00 7,50 1.500,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:08:47

Agulha 30x8,0,
cx/100

WILTEX -
YANGZHOU
MEDLINE

200,00 0,14 28,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:37

AGULHA 30X8,0,
CX/10

SR - SALDANHA 200,00 31,53 6.306,00 Não

0025 - AGULHA 25X7,0 CX/100
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
LTDA

32.364.822/0001-
48

10/06/2021 -
09:00:31

cx descarpack
10330660047

200,00 18,00 3.600,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
14:48:38

AGULHA 25X7,0
CX/100

Solidor 200,00 20,00 4.000,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:11:14

Descarpack Descarpack 200,00 27,00 5.400,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:46:58

DESCARPACK DESCARPACK 200,00 32,50 6.500,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:00:40

CX C/100 LABOR/SHANDONG
WEIGAO GROUP
MEDICAL POLY

200,00 19,00 3.800,00 Sim

GM DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

69.554.434/0001-
30

11/06/2021 -
17:06:38

Agulha DESCARPACK/DESCARPACK200,00 26,00 5.200,00 Sim

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:08:43

descarpack descarpack 200,00 17,00 3.400,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

14/06/2021 -
09:25:48

WILTEX YANGZHOU
MEDLINE
INDUSTRY
CO.LTD - CHINA

200,00 17,10 3.420,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:00

10150470496 WILTEX /
MEDLINE

200,00 0,22 44,00 Não

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:45:40

Agulha 25x7,0
cx/100

INJEX 200,00 9,45 1.890,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:11:34

Agulha 25x7,0
cx/100

SOLIDOR - ANHUI
EASYWAY

200,00 0,15 30,00 Não
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Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:36

AGULHA 25X7,0
CX/100

SR - SALDANHA 200,00 31,53 6.306,00 Não

0026 - AGULHA 40X12 CX/100
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
LTDA

32.364.822/0001-
48

10/06/2021 -
09:00:31

cx wiltex
10201230017

100,00 15,00 1.500,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
14:49:55

AGULHA 40X12
CX/100

Solidor 100,00 20,00 2.000,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:11:34

Descarpack Descarpack 100,00 30,00 3.000,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:47:12

DESCARPACK DESCARPACK 100,00 32,50 3.250,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:00:45

CX C/100 LABOR/SHANDONG
WEIGAO GROUP
MEDICAL POLY

100,00 19,00 1.900,00 Sim

GM DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

69.554.434/0001-
30

11/06/2021 -
17:07:58

Agulha DESCARPACK/DESCARPACK100,00 26,00 2.600,00 Sim

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:08:53

descarpack descarpack 100,00 17,00 1.700,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

14/06/2021 -
09:25:40

WILTEX YANGZHOU
MEDLINE
INDUSTRY
CO.LTD - CHINA

100,00 17,10 1.710,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:00

10150470496 WILTEX /
MEDLINE

100,00 0,22 22,00 Não

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:46:33

Agulha 40x12
cx/100

INJEX 100,00 10,95 1.095,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:13:17

Agulha 40x12
cx/100

WILTEX -
YANGZHOU
MEDLINE

100,00 0,09 9,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:36

AGULHA 40X12
CX/100.

MEDLINE 100,00 31,53 3.153,00 Não

0027 - SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
LTDA

32.364.822/0001-
48

10/06/2021 -
09:00:31

cx tkl 80288090037 100,00 50,00 5.000,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
15:02:24

SERINGA
DESCARTÁVEL 1
ML

SR 100,00 300,00 30.000,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:11:55

Descarpack Descarpack 100,00 87,00 8.700,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:47:28

DESCARPACK DESCARPACK 100,00 88,50 8.850,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:03:56

CX C/500 UND SR/SALDANHA
RODRIGUES
LTDA - BRASIL

100,00 165,00 16.500,00 Sim

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:11:05

descarpack descarpack 100,00 52,00 5.200,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:00

80026180002 S.R / SALDANHA
RODRIGUES
LTDAS.R

100,00 0,33 33,00 Não

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:47:29

Seringa
descartável 1 ml

INJEX 100,00 10,95 1.095,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:16:51

Seringa
descartável 1 ml

SR - SALDANHA
RODRIGUES

100,00 0,39 39,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:36

SERINGA
DESCARTÁVEL

T.K.L 100,00 85,85 8.585,00 Não
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0028 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 3,0ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
LTDA

32.364.822/0001-
48

10/06/2021 -
09:00:31

cx sr 80026180029 300,00 75,00 22.500,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
15:03:44

SERINGA
DESCARTÁVEL
DE 3,0ML

SR 300,00 225,00 67.500,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:12:19

Descarpack Descarpack 300,00 60,00 18.000,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:47:44

DESCARPACK DESCARPACK 300,00 88,50 26.550,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:03:59

CX C/500 UND SR/SALDANHA
RODRIGUES
LTDA - BRASIL

300,00 130,00 39.000,00 Sim

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:14:39

descarpack descarpack 300,00 42,00 12.600,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:00

80026180002 S.R / SALDANHA
RODRIGUES
LTDAS.R

300,00 0,53 159,00 Não

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:48:30

Seringa
descartável de
3,0ml

INJEX 300,00 33,00 9.900,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:17:49

Seringa
descartável de
3,0ml

SR - SALDANHA
RODRIGUES

300,00 0,30 90,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:36

SERINGA
DESCARTÁVEL

DESCARPACK 300,00 85,85 25.755,00 Não

0029 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 5,0 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
LTDA

32.364.822/0001-
48

10/06/2021 -
09:00:31

cx sr 80026180029 400,00 75,00 30.000,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
15:04:51

SERINGA
DESCARTÁVEL
DE 5,0 ML

SR 400,00 250,00 100.000,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:12:45

Descarpack Descarpack 400,00 60,00 24.000,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:48:02

DESCARPACK DESCARPACK 400,00 89,50 35.800,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:04:00

CX C/500 UND SR/SALDANHA
RODRIGUES
LTDA - BRASIL

400,00 145,00 58.000,00 Sim

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:14:10

descarpack descarpack 400,00 42,00 16.800,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

14/06/2021 -
09:26:32

SR SALDANHA
RODRIGUES
LTDA - BRASIL

400,00 180,50 72.200,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:00

80026180002 S.R / SALDANHA
RODRIGUES
LTDAS.R

400,00 0,59 236,00 Não

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:49:25

Seringa
descartável de 5,0
ml

INJEX 400,00 34,50 13.800,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:18:42

Seringa
descartável de 5,0
ml

SR - SALDANHA
RODRIGUES

400,00 0,39 156,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:35

SERINGA
DESCARTÁVEL

DESCARPACK 400,00 86,82 34.728,00 Não

0030 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
LTDA

32.364.822/0001-
48

10/06/2021 -
09:00:30

cx sr 80026180029 300,00 80,00 24.000,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
15:06:00

SERINGA
DESCARTÁVEL
DE 10 ML

SR 300,00 162,50 48.750,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:13:23

Descarpack Descarpack 300,00 96,00 28.800,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:48:17

DESCARPACK DESCARPACK 300,00 120,00 36.000,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:04:02

CX C/250 UND SR/SALDANHA
RODRIGUES
LTDA - BRASIL

300,00 147,50 44.250,00 Sim

GM DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

69.554.434/0001-
30

11/06/2021 -
17:09:50

Seringa
descartável

RYMCO / RYMCO
S.A.

300,00 71,00 21.300,00 Sim

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:14:52

descarpack descarpack 300,00 60,00 18.000,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

14/06/2021 -
09:26:54

SR SALDANHA
RODRIGUES
LTDA - BRASIL

300,00 180,50 54.150,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:00

80026180002 S.R / SALDANHA
RODRIGUES
LTDAS.R

300,00 0,82 246,00 Não

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:51:57

Seringa
descartável de 10
ml

INJEX 300,00 52,50 15.750,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:19:34

Seringa
descartável de 10
ml

SR - SALDANHA
RODRIGUES

300,00 0,63 189,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:35

SERINGA
DESCARTÁVEL

DESCARPACK 300,00 116,40 34.920,00 Não

0031 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
LTDA

32.364.822/0001-
48

10/06/2021 -
09:00:30

cx sr 80026180029 300,00 90,00 27.000,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
15:10:03

SERINGA
DESCARTÁVEL
DE 20 ML

SR 300,00 175,00 52.500,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:17:23

Descarpack Descarpack 300,00 144,00 43.200,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA*

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:48:37

DESCARPACK DESCARPACK 300,00 140,00 42.000,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:16:48

CX C/250 UND SR/SALDANHA
RODRIGUES
LTDA - BRASIL

300,00 220,00 66.000,00 Sim

GM DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

69.554.434/0001-
30

11/06/2021 -
17:12:28

Seringa
descartável

RYMCO / RYMCO
S.A.

300,00 119,00 35.700,00 Sim

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:15:14

descarpack descarpack 300,00 80,00 24.000,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

14/06/2021 -
09:27:23

SR SALDANHA
RODRIGUES
LTDA - BRASIL

300,00 251,75 75.525,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:00

80026180002 S.R / SALDANHA
RODRIGUES
LTDAS.R

300,00 1,25 375,00 Não

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

12/06/2021 -
11:54:36

Seringa
descartável de 20
ml

INJEX 300,00 70,50 21.150,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:22:07

Seringa
descartável de 20
ml

SR - SALDANHA
RODRIGUES

300,00 0,90 270,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:35

SERINGA
DESCARTÁVEL

DESCARPACK 300,00 135,80 40.740,00 Não
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0032 - SERINGA PREENCHIDA COM SOLUÇÃO SALINA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:17:42

B D B D 50,00 10,92 546,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:48:51

DESCARPACK DESCARPACK 50,00 4,65 232,50 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:06:59

UNIDADE BMR
MEDICAL/MEDXL
INC. - CANADÁ

50,00 4,61 230,50 Sim

0033 - SERINGA PREENCHIDA COM SOLUÇÃO DE HEPARINA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:18:17

B D B D 50,00 117,00 5.850,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:49:09

DESCARPACK DESCARPACK 50,00 22,00 1.100,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:08:14

UNIDADE BECTON
DICKINSON/BECTON
DICKINSON AND
CO

50,00 21,79 1.089,50 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:07:27

Seringa
preenchida com
solução de hepari

VR MEDICAL 50,00 16,95 847,50 Sim

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:35

SERINGA
PREENCHIDA C

MYLAN 50,00 21,34 1.067,00 Não

0034 - EQUIPE DE INFUSÃO COM E SEM ENTRADA DE AR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:18:37

Medsonda Medsonda 50,00 4,08 204,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:49:22

DESCARPACK DESCARPACK 50,00 2,56 128,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:09:20

UNIDADE LABOR
IMPORT/ANHUI
EASYWAY
MEDICAL SUPPL

50,00 2,52 126,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:39:49

LIFEMED LIFEMED
INDUSTRIAL DE
EQUIPAMENTOS
E ART

50,00 17,05 852,50 Sim

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:35

EQUIPE DE
INFUSÃO CO

GLOMED 50,00 2,48 124,00 Não

0035 - EQUIPO PARA MEDICAMENTO FOTOSSENSÍVEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
LTDA

32.364.822/0001-
48

10/06/2021 -
09:00:30

und biosani
80286000040

50,00 6,00 300,00 Não

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:23:29

Medsonda Medsonda 50,00 8,91 445,50 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:49:36

DESCARPACK DESCARPACK 50,00 6,25 312,50 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:10:20

UNIDADE FRESENIUS/FRESENIUS
KABI AG -
ALEMANHA

50,00 6,22 311,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:40:27

MEDSONDA MEDSONDA IND
E COM DE
PRODUTOS
HOSPITALA

50,00 4,66 233,00 Sim
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PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:27:03

Equipo para
medicamento
fotossensível

MEDSONDA 50,00 3,14 157,00 Sim

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:34

EQUIPO PARA
MEDICAME

LAMEDID 50,00 6,06 303,00 Não

0036 - EQUIPO PAR NUTRIÇÃO ENTERAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
LTDA

32.364.822/0001-
48

10/06/2021 -
09:00:30

und descarpack
10330660061

50,00 2,20 110,00 Não

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:24:10

Medsonda Medsonda 50,00 5,10 255,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:49:56

DESCARPACK DESCARPACK 50,00 2,45 122,50 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:12:11

UNIDADE MEDSONDA/MEDSONDA
IND E COM DE
PRODUTOS

50,00 2,34 117,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:41:33

DESCARPACK LIFELONG
MEDITECH
LIMITED - ÍNDIA

50,00 1,58 79,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:00

10150470458 WILTEX / ANHUI
EASYWAY

50,00 2,64 132,00 Não

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:28:23

Equipo par
nutrição enteral

LAMEDID 50,00 2,40 120,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:23:18

Equipo par
nutrição enteral

WILTEX -
Yangzhou Medline

50,00 2,01 100,50 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:34

EQUIPO PAR
NUTRIÇÃO

SAFER 50,00 2,38 119,00 Não

0037 - CONECTOR PARA INFUSÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:24:36

Medsonda Medsonda 50,00 4,95 247,50 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:50:09

DESCARPACK DESCARPACK 50,00 6,20 310,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:13:23

UNIDADE LABOR
IMPORT/CHANGZHOU
JICHUN MEDICAL
D

50,00 6,14 307,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:29:10

Conector para
infusão

MEDSONDA 50,00 1,35 67,50 Sim

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:34

CONECTOR
PARA INFUSÃ

GLOMED 50,00 6,01 300,50 Não

0038 - CONECTOR 3 VIAS PARA INFUSÃO COM TORNEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:25:39

Descarpack Descarpack 50,00 1,98 99,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:50:27

DESCARPACK DESCARPACK 50,00 3,10 155,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:14:17

UNIDADE CIRURGICA
FERNANDES/POLY
MEDICURE
LIMITE

50,00 2,96 148,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:00

80163579005 MEDSONDA /
MEDSONDA

50,00 2,15 107,50 Não

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:30:14

Conector 3 vias
para infusão com
torneir

POLYMED 50,00 66,15 3.307,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:24:06

3 vias MEDSONDA -
MEDSONDA

50,00 1,11 55,50 Não
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Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:34

CONECTOR 3
VIAS PARA

SOLIDOR 50,00 3,01 150,50 Não

0039 - TAMPA PROTETORA PARA CONECTOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:25:59

Descarpack Descarpack 100,00 0,51 51,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:50:42

CREMER CREMER 100,00 4,20 420,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:15:15

UNIDADE 3M/3M COMPANY
- 3M HEALTH
CARE - ESTADO

100,00 4,19 419,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:00

80163570020 MEDSONDA /
MEDSONDA

100,00 0,87 87,00 Não

0040 - EXTENSOR DE EQUIPO /CATETER
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
15:26:21

Mesonda Mesonda 50,00 3,99 199,50 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:51:00

MEDSONDA MEDSONDA 50,00 3,85 192,50 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:16:11

UNIDADE MEDSONDA/MEDSONDA
IND E COM DE
PRODUTOS

50,00 3,84 192,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:00

80163579003 MEDSONDA /
MEDSONDA

50,00 2,04 102,00 Não

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:30:57

Extensor de
equipo /cateter

HARTMANN 50,00 4,29 214,50 Sim

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:34

EXTENSOR DE
EQUIPO /

MEDSONDA 50,00 3,73 186,50 Não

0041 - DRENO TORÁCICO 36
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:51:23

LAC MEDICAL LAC MEDICAL 30,00 9,50 285,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
16:47:16

CPL CPL 30,00 13,32 399,60 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:18:54

UNIDADE CPL/CPL
MEDICAL´S
PRODUTOS
MÉDICOS LTDA

30,00 9,42 282,60 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:59

10229650022 LAC-MEDICAL /
CIRURGICA
BRASIL

30,00 7,70 231,00 Não

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:32:13

Dreno torácico 36 CPL 30,00 9,50 285,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:25:22

Dreno torácico 36 GCMEDICA -
GCMEDICA
ENTERPRISE

30,00 7,65 229,50 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:34

DRENO
TORÁCICO 36.

MEDSHARP 30,00 9,22 276,60 Não

0042 - DRENO DE TORÁCICO 38
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:51:38

LAC MEDICAL LAC MEDICAL 30,00 11,20 336,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
16:47:42

CPL CPL 30,00 13,32 399,60 Sim
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AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:19:40

UNIDADE CPL/CPL
MEDICAL´S
PRODUTOS
MÉDICOS LTDA

30,00 11,19 335,70 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:59

10229650022 LAC-MEDICAL /
CIRURGICA
BRASIL

30,00 7,70 231,00 Não

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:32:52

Dreno de torácico
38

CPL 30,00 9,50 285,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:26:03

Dreno de torácico
38

GCMEDICA -
GCMEDICA
ENTERPRISE

30,00 8,22 246,60 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:34

DRENO DE
TORÁCICO 38

MEDSHARP 30,00 10,86 325,80 Não

0043 - SWAB VIRAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:51:58

LABOR IMPORT LABOR IMPORT 20.000,00 1,20 24.000,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
16:48:03

G W G W 20.000,00 2,88 57.600,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:20:39

UNIDADE  A.L.B. LUZ/A.L.B.
LUZ EPP -
BRASIL

20.000,00 1,18 23.600,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:42:40

BIOCLIN QUIBASA
QUÍMICA BÁSICA
Ltda

20.000,00 57,00 1.140.000,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:34:58

Swab viral LABORIMPORT 20.000,00 4,05 81.000,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:26:46

Swab viral NUTRIEX -
HANGZHOU
SINGCLEAN

20.000,00 30,00 600.000,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:33

SWAB VIRAL. CRAL 20.000,00 1,16 23.200,00 Não

0044 - MEIO DE CULTURA PARA VÍRUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:52:30

KASVI KASVI 2.000,00 554,00 1.108.000,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:21:35

UNIDADE NEWPROV/NEWPROV
PRODUTOS
PARA
LABORATÓRI

2.000,00 29,90 59.800,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:27:44

Meio de cultura
para vírus

LABORCLIM -
LABORCLIN

2.000,00 6,00 12.000,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:33

MEIO DE
CULTURA PARA

KASVI 2.000,00 537,38 1.074.760,00 Não

0045 - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
15:14:14

CATETER NASAL
TIPO ÓCULOS
ADULTO

Biobase 500,00 10,90 5.450,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:52:48

MEDSONDA MEDSONDA 500,00 11,02 5.510,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
16:49:08

DESCARPACK DESCARPACK 500,00 3,60 1.800,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:23:32

UNIDADE DESCARPACK
/JIAXING JIUHAI
MEDICAL TECHN

500,00 6,90 3.450,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:43:01

MEDSONDA MEDSONDA IND
E COM DE
PRODUTOS
HOSPITALA

500,00 1,41 705,00 Sim
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Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:59

10150470365 POLYMED / POLY
MEDICURE
LIMITED

500,00 1,43 715,00 Não

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:39:20

Cateter nasal tipo
óculos adulto

MEDSONDA 500,00 4,05 2.025,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:28:28

Cateter nasal tipo
óculos adulto

MEDSONDA -
MEDSONDA IND

500,00 1,19 595,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:33

CATETER NASAL
TIPO Ó

FOYOMED 500,00 10,69 5.345,00 Não

0046 - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:53:03

MEDSONDA MEDSONDA 200,00 8,45 1.690,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
16:49:26

DESCARPACK DESCARPACK 200,00 3,60 720,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:23:34

UNIDADE DESCARPACK
/JIAXING JIUHAI
MEDICAL TECHN

200,00 6,90 1.380,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:43:25

MEDSONDA MEDSONDA IND
E COM DE
PRODUTOS
HOSPITALA

200,00 1,41 282,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:59

10150470365 POLYMED / POLY
MEDICURE
LIMITED

200,00 1,43 286,00 Não

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:40:20

Cateter nasal tipo
óculos infantil

MEDSONDA 200,00 2,55 510,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:29:11

Cateter nasal tipo
óculos infantil

SOLIDOR - WELL
LEAD

200,00 0,99 198,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:33

CATETER NASAL
TIPO Ó

FOYOMED 200,00 8,20 1.640,00 Não

0047 - LARINGOSCÓPIO CABO ADULTO E PEDIÁTRICO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
13:54:23

CONVENCIONAL
ANVISA:10349590155

HAYMED / HAY
MED
INSTRUMENTS

8,00 800,00 6.400,00 Não

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:53:18

PROTEC PROTEC 8,00 674,00 5.392,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

34.075.280/0001-
19

11/06/2021 -
16:39:21

LARINGOSCOPIO MACROSUL 8,00 3.506,00 28.048,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
16:49:46

M D M D 8,00 813,00 6.504,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:25:06

UNIDADE OXIGEL/OXIGEL
MATERIAIS
HOSPITALARES,
IN

8,00 672,00 5.376,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:45:03

MD MEDICAL
DEVICES (PVT)
LTD. -
PAQUISTÃO

8,00 856,98 6.855,84 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:59

80070210014 MD MACROSUL /
MEDICAL
DEVICES

8,00 356,40 2.851,20 Não

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:41:16

Laringoscópio
cabo adulto e
pediátrico

OXIGEL 8,00 246,00 1.968,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:30:03

Laringoscópio
cabo adulto e
pediátrico

OXIGEL - OXIGEL 8,00 174,96 1.399,68 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:33

LARINGOSCÓPIO
CABO A

PROTEC 8,00 653,78 5.230,24 Não

0048 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO KIT ADULTO E PEDIÁTRICO
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
13:54:41

CONVENCIONAL
ANVISA:10349590155

HAYMED / HAY
MED
INSTRUMENTS

16,00 800,00 12.800,00 Não

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:53:34

PROTEC PROTEC 16,00 185,60 2.969,60 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
16:50:01

M D M D 16,00 1.020,00 16.320,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:27:47

UNIDADE CIRURGICA
FERNANDES/PROFESSIONAL
HOSPITA

16,00 185,00 2.960,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:46:00

MD MEDICAL
DEVICES (PVT)
LTD. -
PAQUISTÃO

16,00 176,02 2.816,32 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:59

10330520073 MD / MD 16,00 479,60 7.673,60 Não

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:42:56

Lâmina de
Laringoscópio kit
adulto e ped

CIRURGICAS
FERNADES

16,00 223,50 3.576,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:31:09

kit adulto e
pediátrico

OXIGEL - OXIGEL 16,00 826,20 13.219,20 Não

0049 - MANGUITO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:54:54

DIMAVE DIMAVE 30,00 52,56 1.576,80 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

34.075.280/0001-
19

11/06/2021 -
16:40:00

MANGUITO MIKATOS 30,00 75,90 2.277,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
16:50:25

PREMIUN PREMIUN 30,00 60,00 1.800,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:27:36

UNIDADE MAICUFF/XUZHOU
MAICUFF
TECHNOLOGY
CO., L

30,00 50,19 1.505,70 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:44:29

Manguito DIMAVE 30,00 90,00 2.700,00 Sim

ANA PAULA FARIAS
MAIA 01152307266*

40.651.591/0001-
81

14/06/2021 -
12:17:37

MANGUITO PARA
MONITOR
CARDÍACO

BEST 30,00 650,00 19.500,00 Sim

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:32

MANGUITO. LEMBRUGER 30,00 50,98 1.529,40 Não

0050 - TERMÔMETRO DIGITAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WORKOUT
COMERCIO DE
PRODUTOS PARA
SAUDE EIRELI*

24.550.559/0001-
53

08/06/2021 -
16:06:25

TERMOMETRO
DIGITAL

G-TECH 40,00 32,52 1.300,80 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
15:15:45

TERMÔMETRO
DIGITAL

Incoterm 40,00 21,00 840,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:55:17

AIQURA AIQURA 40,00 16,50 660,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

34.075.280/0001-
19

11/06/2021 -
16:40:42

TERMOMETRO
DIGITAL

XIANDE 40,00 183,65 7.346,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
16:52:50

G-TECH G-TECH 40,00 39,00 1.560,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

11/06/2021 -
17:28:18

UNIDADE LABOR
IMPORT/HANGZHOU
HUAAN MEDICAL
& HE

40,00 26,00 1.040,00 Sim
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FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:46:22

INCOTERM COTRONIC
TECHNOLOGY
LTD. - CHINA,
REPÚBL

40,00 16,14 645,60 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:02

10343200007 INCOTERM /
INCOTERM

40,00 19,58 783,20 Não

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:45:33

Termômetro digital SOLIDOR 40,00 18,59 743,60 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:31:58

Termômetro digital INCOTERM -
COTRONIC

40,00 10,74 429,60 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:43

TERMÔMETRO
DIGITAL.

INCOTERM 40,00 16,01 640,40 Não

0051 - TERMÔMETRO INFRAVERMELHO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WORKOUT
COMERCIO DE
PRODUTOS PARA
SAUDE EIRELI*

24.550.559/0001-
53

08/06/2021 -
16:07:14

TERMÔMETRO
INFRAVERMELHO

ARKTUS 20,00 435,76 8.715,20 Não

Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
13:57:00

FI-02 RDC STRONGSTAR /
Ningbo Shangcun
Electronic

20,00 100,00 2.000,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
15:16:23

TERMÔMETRO
INFRAVERMELHO

Bioland 20,00 200,00 4.000,00 Sim

MAPLE HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

37.014.740/0001-
97

11/06/2021 -
11:00:32

GP300 BINGZUN 20,00 280,00 5.600,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:55:44

DIKANG DIKANG 20,00 120,00 2.400,00 Sim

CIRURGICA
ITAMARATY
COMERCIAL - EIRELI*

29.426.310/0001-
54

11/06/2021 -
16:24:07

LIVIZION LIVIZION 20,00 158,60 3.172,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

34.075.280/0001-
19

11/06/2021 -
16:41:24

TERMOMETRO
INFRAVERMELHO

FAST 20,00 196,00 3.920,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
16:54:08

SUPERMEDY SUPERMEDY 20,00 237,00 4.740,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:46:56

LOYE ANHUI XIAO
SHAN MEDICAL
MATERIAL CO.,
LT

20,00 158,18 3.163,60 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:59

ISENTO RDC
260/02

MULTILASER /
MULTILASER

20,00 187,09 3.741,80 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:03:34

UNIDADE MULTILASER/CHONGQING
GUIGUZI
MEDICAL DEV

20,00 114,60 2.292,00 Sim

JBL SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA*

31.636.399/0001-
25

14/06/2021 -
07:39:54

BR MED BR MED 20,00 300,00 6.000,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:46:46

Termômetro
Infravermelho

LMG LASERS 20,00 228,00 4.560,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:35:33

Termômetro
Infravermelho

BIO MEDICAL -
SHENZHEN
MEDEK

20,00 534,53 10.690,60 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:32

TERMÔMETRO
INFRAVERM

SUPERMEDY 20,00 116,40 2.328,00 Não

0052 - TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
15:17:30

TERMÔMETRO
DE MÁXIMA E
MÍNIMA

Super Medy 220,00 136,00 29.920,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:56:08

DIKANG DIKANG 220,00 158,50 34.870,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:01:15

INCOTHERM INCOTHERM 220,00 301,80 66.396,00 Sim
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FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:47:39

SUPERMEDY HUNAN WEI DING
INFORMATION
TECHNOLOGY
CO

220,00 98,52 21.674,40 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:59

80499949004 SUPERMEDY /
HUNAN WEI DING

220,00 99,00 21.780,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:11:37

UNIDADE CONTROLLER/ BIOLAND
TECHNOLOGY
LTD. - CH

220,00 151,37 33.301,40 Sim

JBL SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA*

31.636.399/0001-
25

14/06/2021 -
07:40:26

INCOTERM INCOTERM IND.
LTDA

220,00 350,00 77.000,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:47:26

Termômetro de
máxima e mínima

INCONTERM 220,00 105,00 23.100,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:36:27

Termômetro de
máxima e mínima

SUPERMEDY -
HUNAN WEI DING

220,00 76,88 16.913,60 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:43

TERMÔMETRO
DE MÁXIMA

SUPERMEDY 220,00 153,75 33.825,00 Não

0053 - ESTETOSCÓPIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
13:57:17

KT-101C
ANVISA:80901110021

KINDCARE /
WENZHOU
DONGFANG

60,00 50,00 3.000,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
15:33:03

ESTETOSCÓPIO Incoterm 60,00 64,00 3.840,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:56:25

PREMIUM PREMIUM 60,00 40,21 2.412,60 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

34.075.280/0001-
19

11/06/2021 -
16:42:04

ESTETOSCOPIO PREMIUM 60,00 142,50 8.550,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:01:33

PREMIUN PREMIUN 60,00 50,55 3.033,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:48:00

BIC CBEMED -
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
EQUIPAM

60,00 113,19 6.791,40 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:02

80275310046 PREMIUM /
PREMIUM

60,00 29,95 1.797,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:10:42

UNIDADE PA
MED/ CBEMED -
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE

60,00 40,00 2.400,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:48:27

Estetoscópio ACCUMED 60,00 127,50 7.650,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:37:15

Estetoscópio SOLIDOR - WUXI
KAISHUN
MEDICAL

60,00 18,15 1.089,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:43

ESTETOSCÓPIO. INCOTERM 60,00 39,00 2.340,00 Não

0054 - SENSOR PARA OXIMETRIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
13:58:26

NQA-SPO7000C NQA / NQA
INDUSTRIA,
COMERCIO

15,00 800,00 12.000,00 Não

MAPLE HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

37.014.740/0001-
97

11/06/2021 -
11:01:09

YKD MAPLE YKD 15,00 350,00 5.250,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:56:44

MEDTECH MEDTECH 15,00 570,00 8.550,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:02:09

EMAI EMAI 15,00 3.120,00 46.800,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:12:44

UNIDADE MM OXI/ MASTER
MEDIKAL
INDUSTRIA E
COMER

15,00 569,00 8.535,00 Sim
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JBL SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA*

31.636.399/0001-
25

14/06/2021 -
07:40:57

VEPEX/EPEX EPEX IND.PROD.
SAUDE LTDA

15,00 550,00 8.250,00 Sim

ANA PAULA FARIAS
MAIA 01152307266*

40.651.591/0001-
81

14/06/2021 -
12:19:56

SENSOR PARA
OXIMETRIA PARA
MONITOR

BEST 15,00 450,00 6.750,00 Sim

0055 - ESFIGMOMANÔMETRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WORKOUT
COMERCIO DE
PRODUTOS PARA
SAUDE EIRELI*

24.550.559/0001-
53

08/06/2021 -
16:07:39

APARELHO DE
PRESSÃO
ADULTO

PREMIUM 60,00 158,86 9.531,60 Não

Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
13:58:58

BR-20D ADULTO
ANVISA:80275310022

PREMIUM /
WENZHOU
KANGJU
MEDICAL

60,00 100,00 6.000,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
15:33:49

ESFIGMOMANÔMETROIncoterm 60,00 132,00 7.920,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:57:03

PREMIUM PREMIUM 60,00 78,90 4.734,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

34.075.280/0001-
19

11/06/2021 -
16:42:51

ESFIGMOMANOMETROPREMIUM 60,00 182,25 10.935,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:02:32

PREMIUN PREMIN 60,00 163,95 9.837,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:48:38

PREMIUM WENZHOU
KANGJU
MEDICAL
INSTRUMENTS
CO. L

60,00 112,41 6.744,60 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:59

80275310022 PREMIUM /
ACCUMED

60,00 140,80 8.448,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:14:12

UNIDADE PA
MED/ CBEMED -
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE

60,00 78,65 4.719,00 Sim

JBL SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA*

31.636.399/0001-
25

14/06/2021 -
07:41:33

INCOTERM INCOTERM IND.
LTDA

60,00 350,00 21.000,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:38:51

Esfigmomanômetro PREMIUM -
ACCUMED
BRASIL

60,00 65,01 3.900,60 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:43

ESFIGMOMANÔMETRO.INCOTERM 60,00 76,53 4.591,80 Não

0056 - FILTRO PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
13:59:29

880530.10
ANVISA:81045420001

BRMED/SHAOXING
HAITECH
MEDICAL
PRODUCTS

60,00 30,00 1.800,00 Não

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:57:21

BECARE BECARE 60,00 71,25 4.275,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:02:54

HME HME 60,00 51,00 3.060,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:59

10150470440 UNDIS MEDICAL /
Shaoxing Undis
Medical

60,00 23,54 1.412,40 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:15:15

UNIDADE VENTIPRO/ CHANGE
ENTERPRISE
CO., LTD - T

60,00 71,20 4.272,00 Sim

JBL SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA*

31.636.399/0001-
25

14/06/2021 -
07:42:11

AMERICAN
INSTRUMENTS

AMERICAN
INSTRUMENTS

60,00 50,00 3.000,00 Sim

0057 - FILTRO BACTERIANO – HEPA VC 150 – 150ML
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
14:00:00

880529.H.10
ANVISA:81045420001

BRMED/SHAOXING
HAITECH
MEDICAL
PRODUCTS

5.000,00 100,00 500.000,00 Não

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:59:01

BECARE BECARE 5.000,00 13,00 65.000,00 Sim

Alvivere Soluções
Farmacêuticas

12.844.060/0001-
70

11/06/2021 -
16:41:22

Filtro bacteriano
13 HEPA VC 150
13 15

BECARE/SHANDONG
ZHENFU
MEDICAL DEVICE
CO

5.000,00 48,00 240.000,00 Não

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:03:13

HEPA HEPA 5.000,00 210,00 1.050.000,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:16:16

UNIDADE ALTECH/ MEDITERA
TIBBI MALZEME
SAN.TIC.A

5.000,00 12,99 64.950,00 Sim

JBL SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA*

31.636.399/0001-
25

14/06/2021 -
07:42:38

AMERICAN
INSTRUMENTS

AMERICAN
INSTRUMENTS

5.000,00 50,00 250.000,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:40:00

Filtro bacteriano
13 HEPA VC 150
13 15

NEWMED -
HSINER

5.000,00 234,90 1.174.500,00 Não

0058 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº08
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:59:20

KOLPLAST KOLPLAST 80,00 6,59 527,20 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:03:28

MEDIX MEDIX 80,00 10,29 823,20 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

14/06/2021 -
09:30:37

WELL LEAD WELL LEAD
MEDICAL CO,
LTD - CHINA,
REPÚ

80,00 6,46 516,80 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:59

80163570001 MEDSONDA /
MEDSONDA

80,00 1,33 106,40 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:17:22

UNIDADE LABOR
IMPORT/ WELL
LEAD MEDICAL
CO, LTD

80,00 6,55 524,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:51:24

Sonda vesical de
demora nº08

TOP MED 80,00 3,38 270,40 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:40:57

Sonda vesical de
demora nº08

ADVANTIVE -
HANGZHOU

80,00 4,46 356,80 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:43

SONDA VESICAL
DE DEM

SOLIDOR 80,00 6,39 511,20 Não

0059 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº10
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:59:36

KOLPLAST KOLPLAST 120,00 6,88 825,60 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:03:42

MEDIX MEDIX 120,00 10,29 1.234,80 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

14/06/2021 -
09:30:32

WELL LEAD  WELL LEAD
MEDICAL CO,
LTD - CHINA,
REPÚ

120,00 5,25 630,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:59

80163570001 MEDSONDA /
MEDSONDA

120,00 1,38 165,60 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:18:43

UNIDADE LABOR
IMPORT/ WELL
LEAD MEDICAL
CO, LTD

120,00 6,81 817,20 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:52:19

Sonda vesical de
demora nº10

TOP MED 120,00 3,38 405,60 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:41:44

Sonda vesical de
demora nº10

SOLIDOR -
Nanjing Hong

120,00 3,99 478,80 Não
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Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:43

SONDA VESICAL
DE DEM

SOLIDOR 120,00 6,67 800,40 Não

0060 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº12
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
15:59:57

KOLPLAST KOLPLAST 200,00 6,92 1.384,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:04:01

MEDIX MEDIX 200,00 7,32 1.464,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:50:36

DESCARPACK ZHANJIANG
STAR
ENTERPRISE
CO,.LTD - CHIN

200,00 4,15 830,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:59

80163570001 MEDSONDA /
MEDSONDA

200,00 1,41 282,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:19:50

UNIDADE LABOR
IMPORT/ WELL
LEAD MEDICAL
CO, LTD

200,00 6,90 1.380,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:53:24

Sonda vesical de
demora nº12

TOP MED 200,00 3,38 676,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:42:22

Sonda vesical de
demora nº12

WELL LEAD -
WELL LEAD

200,00 3,75 750,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:31

SONDA VESICAL
DE DEM

MEDIX 200,00 6,71 1.342,00 Não

0061 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº14
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:00:22

KOLPLAST KOLPLAST 200,00 7,10 1.420,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:04:27

MEDIX MEDIX 200,00 7,32 1.464,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:51:10

DESCARPACK ZHANJIANG
STAR
ENTERPRISE
CO,.LTD - CHIN

200,00 4,15 830,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:59

80163570001 MEDSONDA /
MEDSONDA

200,00 1,45 290,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:20:40

UNIDADE LABOR
IMPORT/ WELL
LEAD MEDICAL
CO, LTD

200,00 7,09 1.418,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:54:39

Sonda vesical de
demora nº14

TOP MED 200,00 3,38 676,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:44:13

Sonda vesical de
demora nº14

WELL LEAD -
WELL LEAD

200,00 3,75 750,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:31

SONDA VESICAL
DE DEM

SOLIDOR 200,00 6,89 1.378,00 Não

0062 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº16
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:00:37

KOLPLAST KOLPLAST 200,00 7,20 1.440,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:04:40

MEDIX MEDIX 200,00 7,32 1.464,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:51:28

DESCARPACK ZHANJIANG
STAR
ENTERPRISE
CO,.LTD - CHIN

200,00 4,15 830,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:59

80163570001 MEDSONDA /
MEDSONDA

200,00 1,66 332,00 Não
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AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:21:21

UNIDADE LABOR
IMPORT/ WELL
LEAD MEDICAL
CO, LTD

200,00 7,15 1.430,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:55:52

Sonda vesical de
demora nº16

TOP MED 200,00 3,38 676,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:44:47

Sonda vesical de
demora nº16

WELL LEAD -
WELL LEAD

200,00 3,75 750,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:31

SONDA VESICAL
DE DEM

MEDIX 200,00 6,98 1.396,00 Não

0063 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº18
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:00:52

KOLPLAST KOLPLAST 200,00 7,30 1.460,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:04:55

MEDIX MEDIX 200,00 7,32 1.464,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
10:51:49

DESCARPACK ZHANJIANG
STAR
ENTERPRISE
CO,.LTD - CHIN

200,00 4,15 830,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:58

80163570001 MEDSONDA /
MEDSONDA

200,00 1,84 368,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:21:58

UNIDADE LABOR
IMPORT/ WELL
LEAD MEDICAL
CO, LTD

200,00 7,28 1.456,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:56:20

Sonda vesical de
demora nº18

TOP MED 200,00 3,38 676,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:46:48

Sonda vesical de
demora nº18

WELL LEAD -
WELL LEAD

200,00 3,75 750,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:31

SONDA VESICAL
DE DEM

MEDIX 200,00 7,08 1.416,00 Não

0064 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº20
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:01:06

KOLPLAST KOLPLAST 200,00 7,35 1.470,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:05:10

MEDIX MEDIX 200,00 7,32 1.464,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:04:18

WELL LEAD  WELL LEAD
MEDICAL CO,
LTD - CHINA,
REPÚ

200,00 5,25 1.050,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:58

80163570001 MEDSONDA /
MEDSONDA

200,00 1,99 398,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:22:42

UNIDADE LABOR
IMPORT/ WELL
LEAD MEDICAL
CO, LTD

200,00 7,32 1.464,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:56:57

Sonda vesical de
demora nº20

TOP MED 200,00 3,38 676,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:47:20

Sonda vesical de
demora nº20

WELL LEAD -
WELL LEAD

200,00 3,75 750,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:31

SONDA VESICAL
DE DEM

MEDIX 200,00 7,13 1.426,00 Não

0065 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº22
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:01:22

KOLPLAST KOLPLAST 200,00 7,35 1.470,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:05:28

MEDIX MEDIX 200,00 7,32 1.464,00 Sim
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FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:16:25

WELL LEAD  WELL LEAD
MEDICAL CO,
LTD - CHINA,
REPÚ

200,00 5,25 1.050,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:58

80163570001 MEDSONDA /
MEDSONDA

200,00 1,84 368,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:23:38

UNIDADE LABOR
IMPORT/ WELL
LEAD MEDICAL
CO, LTD

200,00 7,34 1.468,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
08:59:37

Sonda vesical de
demora nº22

TOP MED 200,00 3,38 676,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:47:52

Sonda vesical de
demora nº22

SOLIDOR -
Nanjing Hong

200,00 3,75 750,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:43

SONDA VESICAL
DE DEM

SOLIDOR 200,00 7,13 1.426,00 Não

0066 - MÁSCARA DE VENTURI
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
14:00:31

CP331501
ANVISA:80901110020

COMPOWER /
XIAMEN
COMPOWER

40,00 50,00 2.000,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
15:35:15

MÁSCARA DE
VENTURI

MD 40,00 40,00 1.600,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:01:48

PROTEC PROTEC 40,00 32,50 1.300,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

34.075.280/0001-
19

11/06/2021 -
16:43:52

MASCARA
VENTURI

MASCARA
VENTURI

40,00 105,50 4.220,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:05:44

M D M D 40,00 57,00 2.280,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:58

10150470491 FOYOMED /
NINGBO MFLAB
MEDICAL

40,00 50,05 2.002,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:24:38

UNIDADE OXIGEL/ MFLAB
(NINGBO)
MEDICAL
INSTRUMEN

40,00 39,40 1.576,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:00:38

Máscara de
Venturi

GOODCOME 40,00 39,90 1.596,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:49:12

Máscara de
Venturi

ROMED - ROMED 40,00 22,95 918,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:31

MÁSCARA DE
VENTURI.

GOODCOME 40,00 31,53 1.261,20 Não

0067 - FILMES RADIOGRÁFICOS 35X35
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:02:05

CARESTREM CARESTREM 20,00 483,50 9.670,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

34.075.280/0001-
19

11/06/2021 -
16:45:12

35X35 AGFA 20,00 730,00 14.600,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:06:08

IBF IBF 20,00 921,60 18.432,00 Sim

GM DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

69.554.434/0001-
30

11/06/2021 -
17:14:37

Filmes
radiográficos

BF - INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE
FILMES S/A

20,00 626,36 12.527,20 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:17:13

IBF IBF - INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE
FILMES S/A

20,00 476,90 9.538,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:02

80022060035 FUJIFILM /
FUJIFILM

20,00 579,15 11.583,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:27:06

CX C/100 CARESTREAM/CARESTREAM
HEALTH INC. -
ESTA

20,00 461,74 9.234,80 Sim
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PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:01:38

Filmes
radiográficos
35x35

FUJI 20,00 84,00 1.680,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:49:59

Filmes
radiográficos
35x35

FUJIFILM -
FUJIFILM

20,00 385,80 7.716,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:30

FILMES
RADIOGRÁFICOS

IBF 20,00 469,00 9.380,00 Não

0068 - FILMES RADIOGRÁFICOS 30X40
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:02:41

CARESTREM CARESTREM 20,00 483,50 9.670,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

34.075.280/0001-
19

11/06/2021 -
16:45:49

30X40 AGAFA 20,00 680,00 13.600,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:06:34

IBF IBF 20,00 885,60 17.712,00 Sim

GM DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

69.554.434/0001-
30

11/06/2021 -
17:16:08

Filmes
radiográficos

IBF - INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE
FILMES S/A

20,00 613,58 12.271,60 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:02

80022060035 FUJIFILM /
FUJIFILM

20,00 567,34 11.346,80 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:27:59

CX C/100 CARESTREAM/CARESTREAM
HEALTH INC. -
ESTA

20,00 469,00 9.380,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:02:29

Filmes
radiográficos
30x40

FUJI 20,00 84,00 1.680,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:51:46

Filmes
radiográficos
30x40

FUJIFILM -
FUJIFILM

20,00 423,00 8.460,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:30

FILMES
RADIOGRÁFICOS

FUJIFILM 20,00 469,00 9.380,00 Não

0069 - FILMES RADIOGRÁFICOS 24X30
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:02:58

CARESTREM CARESTREM 10,00 483,50 4.835,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

34.075.280/0001-
19

11/06/2021 -
16:46:25

24X30 AGFA 10,00 410,00 4.100,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:06:51

IBF IBF 10,00 529,20 5.292,00 Sim

GM DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

69.554.434/0001-
30

11/06/2021 -
17:17:14

Filmes
radiográficos

IBF - INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE
FILMES S/A

10,00 350,62 3.506,20 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:17:45

IBF IBF - INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE
FILMES S/A

10,00 287,28 2.872,80 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:02

80022060035 FUJIFILM /
FUJIFILM

10,00 340,39 3.403,90 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:29:06

CX C/100 CARESTREAM/CARESTREAM
HEALTH INC. -
ESTA

10,00 398,00 3.980,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:03:35

Filmes
radiográficos
24x30

FUJI 10,00 43,50 435,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:52:48

Filmes
radiográficos
24x30

IBF - IBF 10,00 220,50 2.205,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:30

FILMES
RADIOGRÁFICOS

FUJIFILM 10,00 469,00 4.690,00 Não

0070 - FILMES RADIOGRÁFICOS 18X24
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:03:12

CARESTREM CARESTREM 10,00 483,50 4.835,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

34.075.280/0001-
19

11/06/2021 -
16:47:34

18X24 AGFA 10,00 244,00 2.440,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:07:07

IBF IBF 10,00 320,40 3.204,00 Sim

GM DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

69.554.434/0001-
30

11/06/2021 -
17:18:50

Filmes
radiográficos

IBF - INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE
FILMES S/A

10,00 220,89 2.208,90 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:18:09

IBF IBF - INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE
FILMES S/A

10,00 169,10 1.691,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:38:02

80022060035 FUJIFILM /
FUJIFILM

10,00 204,23 2.042,30 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:29:54

CX C/100 CARESTREAM/CARESTREAM
HEALTH INC. -
ESTA

10,00 366,00 3.660,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:04:32

Filmes
radiográficos
18x24

FUJI 10,00 28,50 285,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:53:21

Filmes
radiográficos
18x24

IBF - IBF 10,00 132,00 1.320,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:30

FILMES
RADIOGRÁFICOS

FUJIFILM 10,00 469,00 4.690,00 Não

0071 - FILMES RADIOGRÁFICOS 35X43
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:03:31

CARESTREM CARESTREM 20,00 483,50 9.670,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

34.075.280/0001-
19

11/06/2021 -
16:48:15

35X43 AGFA 20,00 882,00 17.640,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:09:31

IBF IBF 20,00 1.123,20 22.464,00 Sim

GM DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

69.554.434/0001-
30

11/06/2021 -
17:19:49

Filmes
radiográficos

IBF - INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE
FILMES S/A

20,00 769,54 15.390,80 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:18:39

IBF IBF - INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE
FILMES S/A

20,00 579,50 11.590,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:58

80022060035 FUJIFILM /
FUJIFILM

20,00 711,55 14.231,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:33:54

CX C/100 CARESTREAM/CARESTREAM
HEALTH INC. -
ESTA

20,00 488,00 9.760,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:05:36

Filmes
radiográficos
35x43

FUJI 20,00 87,00 1.740,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:54:35

Filmes
radiográficos
35x43

FUJIFILM -
FUJIFILM

20,00 483,00 9.660,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:30

FILMES
RADIOGRÁFICOS

FUJIFILM 20,00 469,00 9.380,00 Não

0072 - ÉCRAN 35X35
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:04:06

PREVTECH PREVTECH 5,00 490,00 2.450,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:09:57

CONEX CONEX 5,00 5.715,00 28.575,00 Sim

Anexo do protocolo PT2021.08/CLHO-14757

Nome: 22 ATA sessão PE 034 2021.pdf, pág. 40 de 287

PR2021.03/CLHO-00898 - Pág 1310



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/08/2021 às 15:46:17.
Página 41 de 287

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:19:13

LUMAX KIRAN MEDICAL
SYSTEMS - ÍNDIA

5,00 3.557,56 17.787,80 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:58

10410130016 LUMAX / KIRAN
MEDICAL

5,00 2.657,60 13.288,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:33:43

UNIDADE FUJIFILM/FUJIFILM
DO BRASIL LTDA

5,00 467,80 2.339,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:55:30

Écran 35x35 KIRAN - KIRAN
MEDICAL

5,00 2.310,06 11.550,30 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:30

ÉCRAN 35X35. KONEX 5,00 475,30 2.376,50 Não

0073 - ÉCRAN 30X40
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:04:23

PREVTECH PREVTECH 5,00 490,00 2.450,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:10:20

CONEX CONEX 5,00 5.415,00 27.075,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:19:44

LUMAX KIRAN MEDICAL
SYSTEMS - ÍNDIA

5,00 3.407,37 17.036,85 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:58

10410130016 LUMAX / KIRAN
MEDICAL

5,00 2.545,40 12.727,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:33:11

UNIDADE FUJIFILM/FUJIFILM
DO BRASIL LTDA

5,00 467,80 2.339,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:56:49

Écran 30x40 KIRAN - KIRAN
MEDICAL

5,00 2.189,33 10.946,65 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:29

ÉCRAN 30X40. KONEX 5,00 475,30 2.376,50 Não

0074 - ÉCRAN 24X30
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:04:43

PREVTECH PREVTECH 5,00 490,00 2.450,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:10:46

CONEX CONEX 5,00 3.450,00 17.250,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:20:10

LUMAX KIRAN MEDICAL
SYSTEMS - ÍNDIA

5,00 2.090,95 10.454,75 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:58

10410130016 LUMAX / KIRAN
MEDICAL

5,00 1.562,00 7.810,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:35:06

UNIDADE FUJIFILM/FUJIFILM
DO BRASIL LTDA

5,00 467,80 2.339,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:57:49

Écran 24x30 KIRAN - KIRAN
MEDICAL

5,00 1.392,48 6.962,40 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:29

ÉCRAN 24X30. KONEX 5,00 475,30 2.376,50 Não

0075 - ÉCRAN 18X24
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:04:59

PREVTECH PREVTECH 5,00 490,00 2.450,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:11:04

CONEX CONEX 5,00 2.292,00 11.460,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:20:35

LUMAX KIRAN MEDICAL
SYSTEMS - ÍNDIA

5,00 1.236,90 6.184,50 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:58

10410130016 LUMAX / KIRAN
MEDICAL

5,00 924,00 4.620,00 Não
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AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:35:56

UNIDADE FUJIFILM/FUJIFILM
DO BRASIL LTDA

5,00 467,80 2.339,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:58:36

Écran 35x43 KIRAN - KIRAN
MEDICAL

5,00 2.310,06 11.550,30 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:29

ÉCRAN 18X24. KONEX 5,00 475,30 2.376,50 Não

0076 - ÉCRAN 35X43
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:05:25

PREVTECH PREVTECH 5,00 490,00 2.450,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:11:21

CONEX CONEX 5,00 6.849,00 34.245,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:21:02

LUMAX KIRAN MEDICAL
SYSTEMS - ÍNDIA

5,00 4.290,87 21.454,35 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:58

10410130016 LUMAX / KIRAN
MEDICAL

5,00 3.205,40 16.027,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:36:36

UNIDADE FUJIFILM/FUJIFILM
DO BRASIL LTDA

5,00 467,80 2.339,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
13:59:59

Écran 35x43 KIRAN - KIRAN
MEDICAL

5,00 2.310,06 11.550,30 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:29

ÉCRAN 35X43. KONEX 5,00 475,30 2.376,50 Não

0077 - TOALHA IMPREGNADA COM GLUCONATO DE CLOREXIDINE PARA HIGIENE DE PACIENTES EM ISOLAMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:07:08

RIOQUIMICA RIOQUIMICA 60,00 55,00 3.300,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:11:43

STAR QUIMICA STAR QUIMICA 60,00 66,00 3.960,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:37:51

UNIDADE POLITEC/COMFORT
PERSONNAL
CLEANSING
PROD

60,00 54,90 3.294,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:07:58

Toalha
impregnada com
gluconato de clore

POLITEC 60,00 25,50 1.530,00 Sim

0078 - TOALHA PARA BANHO DE PACIENTE NO LEITO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:07:38

CREMER CREMER 60,00 12,20 732,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:12:00

POLARFIX POLARFIX 60,00 22,17 1.330,20 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:38:52

UNIDADE DVT
COMERCIO/LINAN
YINGFENG
CLEANING PRO

60,00 12,15 729,00 Sim

0079 - MANTA PARA AQUECIMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:07:53

3M 3M 15,00 1.200,00 18.000,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:12:52

POLARFIX POLARFIX 15,00 16,02 240,30 Sim
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AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:39:47

UNIDADE 3M/ 3M
COMPANY -
ESTADOS
UNIDOS DA
AMÉRI

15,00 1.198,00 17.970,00 Sim

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:29

MANTA PARA
AQUECIMEN

MEDIBEM 15,00 1.164,00 17.460,00 Não

0080 - TORNIQUETE PARA COLETA DE SANGUE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
15:37:15

TORNIQUETE
PARA COLETA
DE SANGUE

Incoterm 50,00 13,75 687,50 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:08:08

CRAL CRAL 50,00 35,00 1.750,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:13:15

M.MOVEIS M.MOVEIS 50,00 360,00 18.000,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:23:04

CRAL YANCHENG
SENOLO
MEDICAL
TECHNOLOGY
CO.,

50,00 8,42 421,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:40:37

UNIDADE CRAL/ YANCHENG
SENOLO
MEDICAL
TECHNOLOGY

50,00 34,92 1.746,00 Sim

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:28

TORNIQUETE
PARA COLE

INCOTERM 50,00 33,95 1.697,50 Não

0081 - COLETOR DESCARTÁVEL PARA PERFUROCORTANTES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
15:38:52

COLETOR
DESCARTÁVEL
PARA
PERFUROCORTANTE

Descarbox 200,00 13,50 2.700,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:08:31

DESCARPACK DESCARPACK 200,00 10,25 2.050,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:35:41

DESCARPACK DESCARPACK 200,00 16,95 3.390,00 Sim

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:17:48

polar fix polar fix 200,00 10,00 2.000,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:23:38

SAFEPACK DESCARPACK
DESCARTAVEIS
DO BRASIL LTDA
-

200,00 10,00 2.000,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:58

10330669125 DESCARPACK /
DESCARPACK

200,00 12,10 2.420,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:41:29

UNIDADE DESCAOBOX/
DESCARBOX
INDUSTRIA E
COMERCI

200,00 9,79 1.958,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:09:04

Coletor
descartável para
perfurocortante

DESCARBOX 200,00 6,38 1.276,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
14:00:56

perfurocortantes POLAR FIX -
POLAR FIX

200,00 9,03 1.806,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:28

COLETOR
DESCARTÁVEL

NEVE 200,00 9,94 1.988,00 Não

0082 - BOMBA DE INFUSÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
14:01:00

HK-100II
ANVISA:80102512510

HAWK MED /
SHENZHEN
HAWK MEDICAL

5,00 10.000,00 50.000,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
15:50:47

Bomba de Infusão Endobrax 5,00 21.196,00 105.980,00 Sim
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Brumed Comercio
Atacadista e
Manutenção de
equipamentos
Hospitalares Eireli

31.770.650/0001-
40

11/06/2021 -
09:10:30

SP750 CONTEC 5,00 8.000,00 40.000,00 Sim

SOLUMED SOLUÇÕES
HOSPITALARES LTDA

26.749.239/0001-
52

11/06/2021 -
14:58:16

HK-100II HAWKMED 5,00 9.000,00 45.000,00 Sim

MEDCOM EIRELI* 22.635.177/0001-
05

11/06/2021 -
15:26:25

BOMBA DE
INFUSÃO MI22

MDKMED 5,00 20.000,00 100.000,00 Não

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:08:59

BIOSENSOR BIOSENSOR 5,00 10.099,00 50.495,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

34.075.280/0001-
19

11/06/2021 -
16:49:09

BOMBA DE
INFUSÃO

CONTEC 5,00 11.190,00 55.950,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:36:07

FINEMEDICAL FINEMEDICAL 5,00 32.832,00 164.160,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:42:34

UNIDADE RESPIRATORY
CARE/RESPIRATORY
CARE HOSPIT

5,00 10.094,50 50.472,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
14:01:41

Bomba de infusão CMOS DRAKE -
SHENZHEN

5,00 10.935,00 54.675,00 Não

0083 - BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Brumed Comercio
Atacadista e
Manutenção de
equipamentos
Hospitalares Eireli

31.770.650/0001-
40

11/06/2021 -
09:10:54

SP750 CONTEC 2,00 8.000,00 16.000,00 Sim

SOLUMED SOLUÇÕES
HOSPITALARES LTDA

26.749.239/0001-
52

11/06/2021 -
15:00:02

ME11 MDKMED 2,00 12.000,00 24.000,00 Sim

MEDCOM EIRELI* 22.635.177/0001-
05

11/06/2021 -
15:26:27

BOMBA DE
INFUSÃO MI22

MDKMED 2,00 20.000,00 40.000,00 Não

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:09:19

CARDINAL CARDINAL 2,00 10.246,00 20.492,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:36:29

FINEMEDICAL FINEMEDICAL 2,00 40.302,00 80.604,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:43:42

UNIDADE FRESENIUS/FRESENIUS
VIAL S.A
(FRANÇA)

2,00 10.244,98 20.489,96 Sim

0084 - BOMBA DE INFUSÃO PARA MEDICAMENTOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
14:01:33

HK-100II
ANVISA:80102512510

HAWK MED /
SHENZHEN
HAWK MEDICAL

5,00 10.000,00 50.000,00 Não

Brumed Comercio
Atacadista e
Manutenção de
equipamentos
Hospitalares Eireli*

31.770.650/0001-
40

11/06/2021 -
09:11:18

SP750 CONTEC 5,00 8.000,00 40.000,00 Sim

SOLUMED SOLUÇÕES
HOSPITALARES LTDA

26.749.239/0001-
52

11/06/2021 -
15:01:37

HK-100II HAWKMED 5,00 9.000,00 45.000,00 Sim

MEDCOM EIRELI* 22.635.177/0001-
05

11/06/2021 -
15:26:30

BOMBA DE
INFUSÃO MI22

MDKMED 5,00 20.000,00 100.000,00 Não

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:09:40

1000MEDIC 1000MEDIC 5,00 10.099,00 50.495,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:36:49

FINEMEDICAL FINEMEDICAL 5,00 32.832,00 164.160,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:44:51

UNIDADE 1000MEDIC/SINO
MEDICAL-DEVICE
TECHNOLOGY

5,00 10.094,50 50.472,50 Sim

0085 - VENTILADOR MECÂNICO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
14:01:56

920 RESGATE
ANVISA:10229820078

MICROTAK / KTK
INDUSTRIA,
IMPORTACAO,
EX

2,00 40.000,00 80.000,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
16:06:15

Ventilador
Mecânico

Neopuff 2,00 20.520,00 41.040,00 Sim

SOLUMED SOLUÇÕES
HOSPITALARES LTDA

26.749.239/0001-
52

11/06/2021 -
15:03:53

MICROTAK
TOTAL

KATAKAOKA 2,00 50.000,00 100.000,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA*

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:10:00

AUTO SUTURE AUTO SUTURE 2,00 64.256,00 128.512,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:37:13

KTK KTK 2,00 167.670,00 335.340,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:45:55

UNIDADE AUTO
SUTURE/ NEWPORT
MEDICAL
INSTRUMENTS

2,00 64.250,00 128.500,00 Sim

0086 - SENSOR DE O2
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli*

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
14:02:19

NQA-SPO7000C NQA / NQA
INDUSTRIA,
COMERCIO

10,00 800,00 8.000,00 Não

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:10:22

MASTER
MEDIKAL

MASTER
MEDIKAL

10,00 550,00 5.500,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:37:32

B W B W 10,00 1.770,00 17.700,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:46:47

UNIDADE MM O2/ MASTER
MEDIKAL
INDUSTRIA E
COMERC

10,00 545,00 5.450,00 Sim

JBL SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA*

31.636.399/0001-
25

14/06/2021 -
07:43:51

DATRIX-NQA DATRIX 10,00 3.500,00 35.000,00 Sim

ANA PAULA FARIAS
MAIA 01152307266*

40.651.591/0001-
81

14/06/2021 -
12:24:14

SENSOR DE O2
PARA MONITOR
MULTIPARAMÉTRI

BEST 10,00 500,00 5.000,00 Sim

0087 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
14:02:58

K-12
ANVISA:80901110026

CREATIVE /
SHENZHEN
CREATIVE
INDUSTRY

5,00 15.000,00 75.000,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
16:11:32

Monitor
Multiparametrico

Endobrax 5,00 43.453,00 217.265,00 Sim

Brumed Comercio
Atacadista e
Manutenção de
equipamentos
Hospitalares Eireli*

31.770.650/0001-
40

11/06/2021 -
09:11:48

CMS9000 CONTEC 5,00 15.000,00 75.000,00 Sim

SOLUMED SOLUÇÕES
HOSPITALARES LTDA

26.749.239/0001-
52

11/06/2021 -
15:06:13

K12 CREATIVE 5,00 15.000,00 75.000,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:11:18

ALFA MED ALFA MED 5,00 13.300,00 66.500,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:38:07

WORLDLIFE WORLDLIFE 5,00 37.500,00 187.500,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:47:40

UNIDADE INSTRAMED/INSTRAMED
INDUSTRIA
MÉDICO HOS

5,00 13.298,00 66.490,00 Sim

ANA PAULA FARIAS
MAIA 01152307266

40.651.591/0001-
81

14/06/2021 -
12:25:08

CMS 8000 CONTEC 5,00 18.000,00 90.000,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
14:02:18

Monitor
multiparamétrico

WORLD LIFE -
World Life

5,00 17.850,00 89.250,00 Não

0088 - CONECTORES PARA VENTILADORES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:11:38

TELEFLEX
MEDICAL

TELEFLEX
MEDICAL

30,00 711,00 21.330,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:38:30

VENTCARE VENTCARE 30,00 57,00 1.710,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:48:29

UNIDADE PROTEC/ PROTEC
EXPORT
INDÚSTRIA,
COMÉRCI

30,00 708,00 21.240,00 Sim

JBL SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA*

31.636.399/0001-
25

14/06/2021 -
07:44:29

VENTCARE VENTICARE IND.
LTDA

30,00 100,00 3.000,00 Sim

0089 - CIRCUITOS PARA O VENTILADOR/RESPIRATÓRIOS INFANTIL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
14:04:12

PLAST001
ANVISA:80357970005

PLASTSIL /
PLASTSIL
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

5,00 1.000,00 5.000,00 Não

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:12:26

PROTEC PROTEC 5,00 711,00 3.555,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:38:46

UNITEC UNITEC 5,00 930,00 4.650,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:50:28

UNIDADE JGM/JG MORIYA
REPRESENTAÇÃO
IMPORTADORA

5,00 708,00 3.540,00 Sim

0090 - CIRCUITOS PARA O VENTILADOR/RESPIRATÓRIOS INFANTIL.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
14:04:37

PLAST001
ANVISA:80357970005

PLASTSIL /
PLASTSIL
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

15,00 1.000,00 15.000,00 Não

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:12:50

PROTEC PROTEC 15,00 711,00 10.665,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:39:03

UNITEC UNITEC 15,00 930,00 13.950,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:51:17

UNIDADE JGM/JG MORIYA
REPRESENTAÇÃO
IMPORTADORA

15,00 708,00 10.620,00 Sim

JBL SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA*

31.636.399/0001-
25

14/06/2021 -
07:45:02

VENTCARE VENTICARE IND.
LTDA

15,00 650,00 9.750,00 Sim

0091 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL INFANTIL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
14:04:59

C101A2
ANVISA:80901110030

IMDK /
SHENZHEN IMDK

6,00 200,00 1.200,00 Não

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:13:33

BIOLAND BIOLAND 6,00 1.500,00 9.000,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:39:55

M D M D 6,00 10.200,00 61.200,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:25:07

MD UTECH CO., LTD
- CHINA,
REPÚBLICA
POPULA

6,00 4.647,50 27.885,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:58

80070219017 MD MACROSUL /
UTECH CO

6,00 5.500,00 33.000,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:52:10

UNIDADE MD/UTECH CO.,
LTD - CHINA,
REPÚBLICA POP

6,00 1.432,50 8.595,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:10:42

Oxímetro de pulso
portátil infantil

GTECH 6,00 165,00 990,00 Sim
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DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
14:05:05

Oxímetro de pulso
portátil infantil

IP22 - SHENZHEN 6,00 115,88 695,28 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:28

OXÍMETRO DE
PULSO PO

CONTEC 6,00 1.455,00 8.730,00 Não

0092 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL NEONATAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
14:05:15

SP-20
ANVISA:80901119001

CREATIVE /
SHENZHEN
CREATIVE
INDUSTRY

6,00 2.000,00 12.000,00 Não

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:13:56

ROSSMAX ROSSMAX 6,00 1.500,00 9.000,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:40:22

M D M D 6,00 10.200,00 61.200,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:25:36

MD UTECH CO., LTD
- CHINA,
REPÚBLICA
POPULA

6,00 4.647,50 27.885,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:58

80070219017 MD MACROSUL /
UTECH CO

6,00 5.500,00 33.000,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:52:55

UNIDADE MD/UTECH CO.,
LTD - CHINA,
REPÚBLICA POP

6,00 1.432,50 8.595,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:11:48

Oxímetro de pulso
portátil neonatal

GTECH 6,00 165,00 990,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
14:05:15

Oxímetro de pulso
portátil neonatal

IP22 - SHENZHEN 6,00 115,88 695,28 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:28

OXÍMETRO DE
PULSO PO

CONTEC 6,00 1.455,00 8.730,00 Não

0093 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL ADULTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
14:05:32

C101A2
ANVISA:80901110030

IMDK /
SHENZHEN IMDK

6,00 200,00 1.200,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
16:24:39

OXÍMETRO DE
PULSO
PORTÁTIL
ADULTO

Mediclini 6,00 190,00 1.140,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:14:14

ROSSMAX ROSSMAX 6,00 1.500,00 9.000,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

34.075.280/0001-
19

11/06/2021 -
16:50:00

OXIMETRO DE
PULSO

MEDMAX 6,00 1.984,07 11.904,42 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:40:36

M D M D 6,00 10.200,00 61.200,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:26:25

MD UTECH CO., LTD
- CHINA,
REPÚBLICA
POPULA

6,00 3.978,26 23.869,56 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:58

80070219017 MD MACROSUL /
UTECH CO

6,00 4.840,00 29.040,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:53:52

UNIDADE MD/UTECH CO.,
LTD - CHINA,
REPÚBLICA POP

6,00 1.432,50 8.595,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:12:35

Oxímetro de pulso
portátil adulto

GTECH 6,00 165,00 990,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
14:05:22

Oxímetro de pulso
portátil adulto

IP22 - SHENZHEN 6,00 115,88 695,28 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:27

OXÍMETRO DE
PULSO PO

CONTEC 6,00 1.455,00 8.730,00 Não

0094 - ASPIRADOR
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude
Eireli*

07.626.776/0001-
60

09/06/2021 -
14:05:51

ASPIRAMAX MA-
520

OMRON / OMRON
HEALTHCARE

3,00 800,00 2.400,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
16:38:59

Aspirador de
Secreção

Medicate 3,00 470,00 1.410,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:14:37

HR HOSPITALAR HR HOSPITALAR 3,00 5.242,30 15.726,90 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:40:56

MEDICATE MEDICATE 3,00 7.389,00 22.167,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:26:55

MRM MRM 3,00 1.805,00 5.415,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:57

80070210069 MD MACROSUL /
ANEST IWATA
SPARMAX

3,00 653,40 1.960,20 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:54:34

UNIDADE MULT/UNITEC
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
APAR

3,00 5.200,00 15.600,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
14:05:30

Aspirador MRM - OLIDEF CZ
IND

3,00 2.053,50 6.160,50 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:27

ASPIRADOR. MRM 3,00 5.085,03 15.255,09 Não

0095 - RESPIRON
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

WORKOUT
COMERCIO DE
PRODUTOS PARA
SAUDE EIRELI*

24.550.559/0001-
53

08/06/2021 -
16:08:10

RESPIRON
CLASSIC

NCS 100,00 62,90 6.290,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
16:42:01

RESPIRON
Classic

NCS 100,00 50,00 5.000,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:14:57

NCS NCS 100,00 42,50 4.250,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:41:14

NCS NCS 100,00 144,00 14.400,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:57

10424960001 NCS / NCS 100,00 61,23 6.123,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:55:28

UNIDADE NCS/NCS
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
EQUIPAME

100,00 42,48 4.248,00 Sim

ANA PAULA FARIAS
MAIA 01152307266

40.651.591/0001-
81

14/06/2021 -
12:27:40

CLASSIC NCS 100,00 65,00 6.500,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
14:05:39

Respiron MEDISHOP - NCS
INDÚSTRIA

100,00 1,19 119,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:27

RESPIRON. NCS 100,00 41,23 4.123,00 Não

0096 - CPAP
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA*

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
16:45:06

CPAP MontSerrat 6,00 4.039,00 24.234,00 Sim

Brumed Comercio
Atacadista e
Manutenção de
equipamentos
Hospitalares Eireli*

31.770.650/0001-
40

11/06/2021 -
09:12:16

BMC RESMED 6,00 4.000,00 24.000,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:15:13

VBM VBM 6,00 4.334,00 26.004,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI*

34.075.280/0001-
19

11/06/2021 -
16:50:34

CPAP LUMIAR 6,00 3.670,00 22.020,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:41:30

RESMED RESMED 6,00 12.921,00 77.526,00 Sim
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FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:27:26

RESWELL BEIJING
RONGRUI-
CENTURY
SCIENCE &
TECHNO

6,00 4.020,01 24.120,06 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:56:12

UNIDADE PHILIPS
MEDICAL/ RESPIRONICS
INC. - ESTA

6,00 4.332,00 25.992,00 Sim

ANA PAULA FARIAS
MAIA 01152307266

40.651.591/0001-
81

14/06/2021 -
12:26:02

REsmart BMC 6,00 3.900,00 23.400,00 Sim

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:27

CPAP. PHILIPS 6,00 4.203,98 25.223,88 Não

0097 - CASSETE DE TESTE RÁPIDO (UTILIZADOS PARA COVID – 19 IGM/IGG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTACAO,
EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL,
COS

18.252.904/0001-
70

09/06/2021 -
14:49:17

MEDICAL
SYSTEM

MEDICAL
SYSTEM

10.000,00 17,00 170.000,00 Não

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
17:42:45

TESTE RÁPIDO
(UTILIZADOS
PARA COVID
1319

MedLevensohn 10.000,00 33,00 330.000,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:18:11

ECO
DIADNOSTICA

ECO
DIADNOSTICA

10.000,00 26,00 260.000,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:41:49

NUTRIEX NUTRIEX 10.000,00 30,00 300.000,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:57:12

UNIDADE  ACRO
BIOTECH/ ACRO
BIOTECH INC. -
ESTAD

10.000,00 25,98 259.800,00 Sim

JBL SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA DE
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA*

31.636.399/0001-
25

14/06/2021 -
07:46:00

LEPU LEPU 10.000,00 80,00 800.000,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:19:44

Cassete de teste
rápido (utilizados
para

ACRO BIOTECH
INC

10.000,00 21,32 213.200,00 Sim

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:27

CASSETE DE
TESTE RÁP

BASALL 10.000,00 25,22 252.200,00 Não

0098 - TUBO DE COLETA DE SANGUE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:18:29

LABOR IMPORT LABOR IMPORT 1.000,00 1,35 1.350,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:42:08

CRALL CRALL 1.000,00 2,10 2.100,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:57

10379860194 CRAL / AYSET
TIBBI UNRULER

1.000,00 1,46 1.460,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:58:01

UNIDADE CRAL/AYSET
TIBBI UNRULER
VE PLASTIK
TEKS

1.000,00 1,29 1.290,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:20:34

Tubo de coleta de
sangue

CRAL 1.000,00 2,16 2.160,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
14:06:07

Tubo de coleta de
sangue

CRAL - AYSET
TIBBI

1.000,00 0,80 800,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:27

TUBO DE
COLETA DE SA

VACUPLAST 1.000,00 1,31 1.310,00 Não

0099 - TUBO DE COLETA DE URINA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:18:44

LABOR IMPORT LABOR IMPORT 1.000,00 1,35 1.350,00 Sim
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WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:42:32

J. PROLAB J. PROLAB 1.000,00 5,28 5.280,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:58:46

UNIDADE CRAL/ ZHEJIANG
GONGDONG
MEDICAL
TECHNOLO

1.000,00 1,29 1.290,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:21:24

Tubo de coleta de
urina

TOTALMEDICAR 1.000,00 4,64 4.640,00 Sim

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:26

TUBO DE
COLETA DE UR

3B PLASTICOS 1.000,00 1,31 1.310,00 Não

0100 - COPO COLETOR DE URINA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:19:01

LABOR IMPORT LABOR IMPORT 1.000,00 1,55 1.550,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:42:50

J. PROLAB J. PROLAB 1.000,00 5,28 5.280,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:57

81372000002 3B INDUSTRIA /
3B INDUSTRIA

1.000,00 0,66 660,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
15:59:41

UNIDADE J.PROLAB/J.
PROLAB
INDUSTRIA E
COMERCIO

1.000,00 1,48 1.480,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:22:05

Copo coletor de
urina

JPROLAB 1.000,00 0,45 450,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
14:06:19

Copo coletor de
urina

CRAL - AYSET
TIBBI

1.000,00 0,30 300,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:42

COPO COLETOR
DE URIN

3B PLASTICOS 1.000,00 1,50 1.500,00 Não

0101 - KIT DE UROCULTURA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:19:20

J.PROLAB J.PROLAB 200,00 11,20 2.240,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:43:41

J. PROLAB J. PROLAB 200,00 5,28 1.056,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
16:00:33

UNIDADE FIRSTLAB/ NJ
PLASTICOS IND.
COM. DE PROD

200,00 11,15 2.230,00 Sim

0102 - SERINGA DE GASOMETRIA C/OU S/AGULHA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:19:44

DESCARPACK DESCARPACK 200,00 8,59 1.718,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:43:57

B D B D 200,00 31,32 6.264,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
16:01:29

UNIDADE BD/ BECTON,
DICKINSON AND
COMPANY - REIN

200,00 8,50 1.700,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:23:21

Seringa de
gasometria c/ou
s/agulha

BECTON 200,00 10,94 2.188,00 Sim

0103 - DESINFETANTES 01 LITRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:20:00

YPE YPE 200,00 5,50 1.100,00 Sim
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WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:46:26

DULAGO DULAGO 200,00 6,30 1.260,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
16:02:19

CX C/12 RIOQUIMICA/RIOQUIMICA
S.A. - BRASIL -
SÃ

200,00 5,25 1.050,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:24:47

Desinfetantes 01
litro

FARMAX 200,00 27,96 5.592,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
14:06:33

Desinfetantes 01
litro

NOBRE - NOBRE 200,00 26,15 5.230,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:42

DESINFETANTES
01 LIT

DULAGO 200,00 5,34 1.068,00 Não

0104 - ALCOOL LIQUIDO 01 LITRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
16:51:06

ALCOOL LIQUIDO
01 LITRO

Itajá 2.160,00 10,00 21.600,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:20:16

START START 2.160,00 14,80 31.968,00 Sim

CIRURGICA
ITAMARATY
COMERCIAL - EIRELI*

29.426.310/0001-
54

11/06/2021 -
16:25:11

RICIE RICIE 2.160,00 14,18 30.628,80 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:46:48

DURAFIX DURAFIX 2.160,00 15,60 33.696,00 Sim

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:18:44

floop floop 2.160,00 8,00 17.280,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:28:08

ITAJÁ JALLES
MACHADO S/A -
GOIANÉSIA -
BRASIL

2.160,00 14,25 30.780,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:57

ISENTO RDC
199/06

ITAJA / JALLES
MACHADO

2.160,00 10,12 21.859,20 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
16:03:47

CX C/12 JALLES
MACHADO

2.160,00 14,13 30.520,80 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:25:42

Alcool liquido 01
litro

ITAJA 2.160,00 5,33 11.512,80 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
14:06:44

Alcool liquido 01
litro

SOL - SUPER
SOL

2.160,00 7,25 15.660,00 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:42

ALCOOL LIQUIDO
01 LI

SUPER SOL 2.160,00 14,36 31.017,60 Não

0105 - ÁLCOOL GEL 500 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MIX COMERCIO E
SERVICOS LTDA

05.061.273/0001-
60

10/06/2021 -
16:55:15

ÁLCOOL GEL 500
ML

Edumax 2.360,00 14,00 33.040,00 Sim

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:20:38

NUPILL NUPILL 2.360,00 9,90 23.364,00 Sim

CIRURGICA
ITAMARATY
COMERCIAL - EIRELI*

29.426.310/0001-
54

11/06/2021 -
16:25:30

RICIE RICIE 2.360,00 12,29 29.004,40 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:47:13

DURAFIX DURAFIX 2.360,00 16,50 38.940,00 Sim

C R VIEIRA
PRODUTOS
HOSPITALARES*

37.970.604/0001-
70

11/06/2021 -
23:19:03

floop floop 2.360,00 7,00 16.520,00 Sim

FELIX CARVALHO
LTDA

18.496.658/0001-
00

12/06/2021 -
11:28:37

ITAJÁ JALLES
MACHADO S/A -
GOIANÉSIA -
BRASIL

2.360,00 7,70 18.172,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:57

ISENTO RDC
199/06

ITAJA / JALLES
MACHADO

2.360,00 9,55 22.538,00 Não
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AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
16:04:37

CX C/12 JALLES
MACHADO

2.360,00 9,45 22.302,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:26:45

Álcool gel 500 ml ITAJA 2.360,00 6,14 14.490,40 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
14:06:54

Álcool gel 500 ml LIMPEBEM -
Limpe Bem

2.360,00 6,21 14.655,60 Não

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:42

ÁLCOOL GEL 500
ML.

SUPER SOL 2.360,00 9,60 22.656,00 Não

0106 - SABONETE COM E SEM CLEREXIDINE 500 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:20:57

RIOQUIMICA RIOQUIMICA 200,00 14,25 2.850,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:47:39

RIOQUIMICA RIOQUIMICA 200,00 72,00 14.400,00 Sim

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
16:05:51

CX C/12 VIC PHARMA/VIC
PHARMA
INDUSTRIA E
COMERC

200,00 13,61 2.722,00 Sim

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-
03

14/06/2021 -
09:28:04

Sabonete com e
sem clerexidine
500 ml

PROLINE 200,00 15,00 3.000,00 Sim

Drogarocha
Distribuidora de
Medicamentos Ltda*

05.348.580/0001-
26

14/06/2021 -
14:52:42

SABONETE COM
E SEM C

SOFT CARE 200,00 13,82 2.764,00 Não

0107 - TOTEM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A R DE ABREU CIA
LTDA

10.464.744/0001-
10

11/06/2021 -
16:21:17

CHOCAMAX CHOCAMAX 160,00 850,00 136.000,00 Sim

WA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-
00

11/06/2021 -
17:47:57

ARTIPE ARTIPE 160,00 390,00 62.400,00 Sim

Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-
41

12/06/2021 -
11:37:57

ISENTO RDC
199/06

NORTE / NORTE 160,00 770,00 123.200,00 Não

AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

25.204.078/0001-
59

13/06/2021 -
16:07:00

UNIDADE MM/MODELO
MOVEIS

160,00 811,75 129.880,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
SAÚDE VIDA LTDA.

10.645.510/0001-
70

14/06/2021 -
14:07:05

TOTEM JSR - JSR 160,00 225,00 36.000,00 Não

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

Distrimed Comércio e Representações Ltda 08.516.958/0001-41 60 dias

Drogarocha Distribuidora de Medicamentos Ltda 05.348.580/0001-26 60 dias

Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli 07.626.776/0001-60 60 dias

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23.312.871/0001-46 60 dias

Imperio Bandeiras Eireli 21.589.394/0001-35 120 dias

AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME 25.204.078/0001-59 90 dias

MEDCOM EIRELI 22.635.177/0001-05 60 dias

NATEK Nat. e TEC. Ind. e Com. de Produtos Biotecnologicos EIRELLI 05.234.897/0001-31 180 dias

TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 32.364.822/0001-48 60 dias

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. 10.645.510/0001-70 60 dias

A R DE ABREU CIA LTDA 10.464.744/0001-10 90 dias

Brumed Comercio Atacadista e Manutenção de equipamentos Hospitalares Eireli 31.770.650/0001-40 90 dias

JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 31.636.399/0001-25 90 dias

SOLUMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA 26.749.239/0001-52 60 dias

REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI 12.533.412/0001-76 60 dias

CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI 06.283.056/0001-87 30 dias
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CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI 29.426.310/0001-54 60 dias

HEALTH CARE DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS
DE HIGIENE PESSOAL, COS

18.252.904/0001-70 60 dias

MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 37.014.740/0001-97 60 dias

A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 34.813.172/0001-04 60 dias

33 CONFECCOES EIRELI 36.757.133/0001-54 60 dias

M.TESTA CONFECCAO 23.829.339/0001-09 60 dias

M. S. O. PROTEGE EIRELI 30.692.250/0001-09 60 dias

C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES 37.970.604/0001-70 90 dias

PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 31.317.338/0001-03 60 dias

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 38.259.748/0001-86 60 dias

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 37.014.105/0001-00 60 dias

WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 24.550.559/0001-53 60 dias

Alvivere Soluções Farmacêuticas 12.844.060/0001-70 60 dias

GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 69.554.434/0001-30 60 dias

FELIX CARVALHO LTDA 18.496.658/0001-00 90 dias

ANA PAULA FARIAS MAIA 01152307266 40.651.591/0001-81 60 dias

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 34.075.280/0001-19 60 dias

MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA 05.061.273/0001-60 60 dias

PROVIDENCE MEDICAL LTDA 38.335.906/0001-30 90 dias

Lances Enviados
0001 - MÁSCARA CIRÚRGICA
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 09:00:32 1,00 (proposta) 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

10/06/2021 - 13:59:41 0,09 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 13/07/2021 10:32:54

10/06/2021 - 15:58:05 0,80 (proposta) 21.589.394/0001-35 - Imperio
Bandeiras Eireli

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 14:06:59 1,00 (proposta) 34.813.172/0001-04 - A F R
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA

Válido

11/06/2021 - 14:54:03 0,51 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:36:16 0,70 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:07:39 1,00 (proposta) 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A empresa Deixou de apresentar proposta inicial
concomitantemente com os documentos de habilitação em desacordo
com o item 5.1, quanto a regularidade fiscal, apresentou a certidão
municipal vencida em desacordo com o item 9.9.6,quanto a qualificação
econômica financeira, a empresa apresentou a certidão de falência e
concordata vencida em desacordo com o item 9.10.1, quanto à
qualificação técnica, o atestado não contempla a 50% do quantitativo
em desacordo com o item 9.11. 15/07/2021 15:54:23

11/06/2021 - 16:18:09 0,52 (proposta) 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA
ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital
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11/06/2021 - 16:20:19 0,69 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 16:30:26 0,30 (proposta) 23.829.339/0001-09 - M.TESTA
CONFECCAO

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:31:17 0,79 (proposta) 12.844.060/0001-70 - Alvivere Soluções
Farmacêuticas

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 15/07/2021 12:36:19

11/06/2021 - 16:44:17 0,50 (proposta) 38.335.906/0001-30 - PROVIDENCE
MEDICAL LTDA

Válido

11/06/2021 - 23:02:44 0,34 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 10:21:38 0,61 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 10:59:16 0,60 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:38:02 22,00 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 20:49:23 1,00 (proposta) 05.234.897/0001-31 - NATEK Nat. e
TEC. Ind. e Com. de Produtos
Biotecnologicos EIRELLI

Válido

14/06/2021 - 09:48:12 0,80 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Válido

14/06/2021 - 12:57:26 0,39 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:41 0,68 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:03:58 0,23 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A empresa Deixou de apresentar proposta inicial
concomitantemente com os documentos de habilitação em desacordo
com o item 5.1, quanto a regularidade fiscal, apresentou a certidão
municipal vencida em desacordo com o item 9.9.6,quanto a qualificação
econômica financeira, a empresa apresentou a certidão de falência e
concordata vencida em desacordo com o item 9.10.1, quanto à
qualificação técnica, o atestado não contempla a 50% do quantitativo
em desacordo com o item 9.11. 15/07/2021 15:54:23

22/06/2021 - 15:04:01 0,08 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:04:25 0,45 12.844.060/0001-70 - Alvivere Soluções
Farmacêuticas

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 15/07/2021 12:36:19

22/06/2021 - 15:05:17 0,22 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:11:12 0,26 34.813.172/0001-04 - A F R
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:12:16 0,21 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0002 - MÁSCARA N95
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 09:00:32 5,00 (proposta) 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

10/06/2021 - 14:10:38 6,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 13/07/2021 10:32:54

11/06/2021 - 14:54:59 7,50 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:36:36 3,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:18:12 5,07 (proposta) 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA
ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:21:03 3,34 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 16:33:21 9,32 (proposta) 12.844.060/0001-70 - Alvivere Soluções
Farmacêuticas

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 15/07/2021 12:36:19

11/06/2021 - 23:03:02 2,30 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 10:22:13 4,94 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:02:13 3,75 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:38:02 9,88 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 12:58:35 4,50 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

Anexo do protocolo PT2021.08/CLHO-14757

Nome: 22 ATA sessão PE 034 2021.pdf, pág. 55 de 287

PR2021.03/CLHO-00898 - Pág 1325



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/08/2021 às 15:46:17.
Página 56 de 287

14/06/2021 - 14:02:18 3,00 (proposta) 38.259.748/0001-86 - MIAMIMED
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 10:29:40

14/06/2021 - 14:52:41 3,40 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:03:59 2,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:05:07 6,83 12.844.060/0001-70 - Alvivere Soluções
Farmacêuticas

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 15/07/2021 12:36:19

22/06/2021 - 15:05:24 3,25 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:07:31 2,98 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:07:35 2,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:19 1,80 38.259.748/0001-86 - MIAMIMED
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 10:29:40

0003 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS, NITRÍLICAS, SEM PÓ
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 17:06:24 94,00 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

10/06/2021 - 15:59:08 1,00 (proposta) 21.589.394/0001-35 - Imperio
Bandeiras Eireli

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 14:56:02 2,10 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:37:10 1,40 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:18:14 2,08 (proposta) 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA
ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital
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11/06/2021 - 16:22:38 1,37 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 23:04:18 1,27 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 11:05:55 0,75 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:38:01 1,49 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 09:18:44 129,57 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

14/06/2021 - 12:58:56 0,21 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:41 1,36 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:06:16 0,91 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:12:16 0,74 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0004 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS, LATÉX P
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 14:48:08 85,00 (proposta) 18.252.904/0001-70 - HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
COS

Válido

09/06/2021 - 17:06:55 90,00 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

10/06/2021 - 09:00:32 100,00 (proposta) 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

10/06/2021 - 14:18:59 110,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 13/07/2021 10:32:54

10/06/2021 - 15:59:33 90,00 (proposta) 21.589.394/0001-35 - Imperio
Bandeiras Eireli

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 14:56:30 188,70 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:37:26 120,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 16:18:21 156,00 (proposta) 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA
ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:24:21 119,90 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 16:38:26 151,00 (proposta) 12.844.060/0001-70 - Alvivere Soluções
Farmacêuticas

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 15/07/2021 12:36:19

11/06/2021 - 23:04:46 85,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 11:07:11 75,00 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
15/07/2021 10:55:35

12/06/2021 - 11:38:01 110,00 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 09:19:16 129,57 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

14/06/2021 - 12:59:09 93,00 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:41 116,40 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:03:59 74,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:05:22 74,98 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 15:05:26 74,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:06:25 81,77 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:06:48 70,00 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 15:06:51 69,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:07:38 76,80 12.844.060/0001-70 - Alvivere Soluções
Farmacêuticas

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 15/07/2021 12:36:19

22/06/2021 - 15:09:32 69,00 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 15:09:35 68,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:12:27 68,90 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 15:12:32 68,89 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:48 68,80 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

0005 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS, LATÉX M
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 14:48:29 85,00 (proposta) 18.252.904/0001-70 - HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
COS

Válido

09/06/2021 - 17:07:21 90,00 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

10/06/2021 - 09:00:30 100,00 (proposta) 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital
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10/06/2021 - 14:21:17 110,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 13/07/2021 10:32:54

10/06/2021 - 15:59:45 90,00 (proposta) 21.589.394/0001-35 - Imperio
Bandeiras Eireli

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 14:59:43 188,70 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:37:44 120,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:18:58 156,00 (proposta) 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA
ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:24:29 119,90 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 16:39:33 151,00 (proposta) 12.844.060/0001-70 - Alvivere Soluções
Farmacêuticas

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 15/07/2021 12:36:19

11/06/2021 - 23:04:55 85,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 11:08:14 75,00 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
15/07/2021 10:56:08

12/06/2021 - 11:38:02 110,00 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 09:19:40 129,57 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

14/06/2021 - 12:59:31 93,00 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:41 116,40 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital
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22/06/2021 - 15:03:59 74,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:05:29 74,98 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 15:05:33 74,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:05:38 74,00 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 15:05:42 73,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:06:36 81,77 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:06:53 70,00 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 15:06:56 69,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:07:52 76,80 12.844.060/0001-70 - Alvivere Soluções
Farmacêuticas

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 15/07/2021 12:36:19

22/06/2021 - 15:09:37 69,00 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 15:09:40 68,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:12:37 68,90 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 15:12:41 68,89 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:08 68,80 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

0006 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS, LATÉX G
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 14:48:43 85,00 (proposta) 18.252.904/0001-70 - HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
COS

Válido

09/06/2021 - 17:07:54 90,20 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

10/06/2021 - 09:00:30 100,00 (proposta) 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

10/06/2021 - 14:21:47 110,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 13/07/2021 10:32:54

10/06/2021 - 15:59:56 90,00 (proposta) 21.589.394/0001-35 - Imperio
Bandeiras Eireli

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:00:10 188,70 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:38:00 120,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:19:31 156,00 (proposta) 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA
ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:24:35 119,90 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 16:53:02 151,00 (proposta) 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21
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11/06/2021 - 23:05:03 85,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 11:09:40 75,00 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:38:01 110,00 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 09:20:13 129,57 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

14/06/2021 - 12:59:51 93,00 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:40 116,40 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:03:59 74,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:04:37 76,80 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

22/06/2021 - 15:05:34 74,00 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 15:05:37 73,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:06:46 81,77 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:06:58 70,00 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 15:07:01 69,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:09:43 69,00 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 15:09:48 68,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:12:16 68,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:12:21 68,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:12:39 68,96 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:12:43 68,95 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:12:59 68,94 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:03 68,93 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:20 68,92 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:25 68,91 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:41 68,90 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:44 68,89 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:02 68,88 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:05 68,87 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:25 68,86 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:28 68,85 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:45 68,84 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:14:48 68,83 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:00 68,80 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 15:15:03 68,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:17 68,78 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:22 68,77 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:37 79,99 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:53 68,76 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:57 68,75 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:14 68,74 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:17 68,73 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:36 68,72 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:39 68,71 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:55 68,70 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:58 68,69 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:17 68,68 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:21 68,67 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:17:37 68,66 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:40 68,65 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:56 68,64 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:59 68,63 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:17 68,62 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:20 68,61 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:37 68,60 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:40 68,59 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:58 68,58 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:01 68,57 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:20 68,56 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:23 68,55 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:41 68,54 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:44 68,53 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:02 68,52 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:05 68,51 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:23 68,50 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:20:26 68,49 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:43 68,48 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:46 68,47 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:02 68,46 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:05 68,45 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:23 68,44 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:26 68,43 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:43 68,42 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:47 68,41 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:04 68,40 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:07 68,39 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:24 68,38 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:27 68,37 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:45 68,36 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:48 68,35 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:23:05 68,34 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:08 68,33 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:23:26 68,32 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:29 68,31 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:23:39 68,28 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:44 68,27 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:01 68,26 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:24:05 68,25 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:21 68,24 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:24:24 68,23 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:40 68,20 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:24:43 68,19 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:58 68,18 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:25:01 68,17 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:25:17 68,16 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:25:22 68,15 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:25:38 68,14 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:25:41 68,13 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:25:57 68,12 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:26:00 68,11 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:26:17 68,10 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:26:20 68,09 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:26:38 68,08 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:26:41 68,07 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:26:59 68,06 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:27:03 68,05 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:19 68,04 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:27:23 68,03 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:39 68,02 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:27:42 68,01 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:28:00 68,00 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:28:04 67,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:28:20 67,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:28:27 67,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:28:43 67,96 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:28:46 67,95 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:29:02 67,94 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:29:05 67,93 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:29:21 67,92 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:29:25 67,91 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:29:41 67,90 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:29:44 67,89 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:30:02 67,88 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:30:06 67,87 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:30:23 67,86 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:30:26 67,85 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:30:44 67,84 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:30:47 67,83 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:31:03 67,82 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:31:07 67,81 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:31:24 67,80 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:31:27 67,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:31:45 67,78 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:31:48 67,77 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:32:06 67,76 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:32:10 67,75 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:32:25 67,74 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:32:28 67,73 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:32:46 67,72 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:32:50 67,71 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:33:07 67,70 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:33:10 67,69 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:33:26 67,68 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:33:29 67,67 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:33:47 67,66 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:33:50 67,65 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:34:09 67,64 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:34:12 67,63 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:34:29 67,62 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:34:32 67,61 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:34:50 67,60 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:34:54 67,59 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:35:12 67,58 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:35:15 67,57 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:35:32 67,56 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:35:35 67,55 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:35:53 67,54 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:35:56 67,53 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:36:13 67,52 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:36:16 67,51 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:36:33 67,50 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:36:36 67,49 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:36:53 67,48 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:36:56 67,47 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:37:13 67,46 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:37:16 67,45 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:37:33 67,44 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:37:37 67,43 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:37:54 67,42 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:37:57 67,41 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:38:14 67,40 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:38:18 67,39 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:38:33 67,38 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:38:36 67,37 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:38:53 67,36 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:38:56 67,35 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:41:36 67,34 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0007 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA PCT/100UND
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 14:27:17 60,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

10/06/2021 - 16:00:15 80,00 (proposta) 21.589.394/0001-35 - Imperio
Bandeiras Eireli

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 08:41:29 1.200,00 (proposta) 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - o valor estimado é 118,56. indagado sobre a negociação o
fornecedor manifestou a impossibilidade de negociação, restando assim
desclassificado com base no item 8.2. Será desclassificada a proposta
ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível. 15/07/2021 18:01:21

11/06/2021 - 14:06:59 800,00 (proposta) 34.813.172/0001-04 - A F R
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:00:47 1.080,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:24:38 1.000,00 (proposta) 22.635.177/0001-05 - MEDCOM EIRELI Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:38:43 700,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:07:39 50,00 (proposta) 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A empresa Deixou de apresentar proposta inicial
concomitantemente com os documentos de habilitação em desacordo
com o item 5.1, quanto a regularidade fiscal, apresentou a certidão
municipal vencida em desacordo com o item 9.9.6,quanto a qualificação
econômica financeira, a empresa apresentou a certidão de falência e
concordata vencida em desacordo com o item 9.10.1, quanto à
qualificação técnica, o atestado não contempla a 50% do quantitativo
em desacordo com o item 9.11. 15/07/2021 15:54:23
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11/06/2021 - 16:19:59 6,76 (proposta) 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA
ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:25:41 680,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 16:45:26 1.000,00 (proposta) 38.335.906/0001-30 - PROVIDENCE
MEDICAL LTDA

Válido

11/06/2021 - 23:06:48 656,20 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 11:10:46 7,91 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
15/07/2021 10:56:45

12/06/2021 - 11:38:01 126,50 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Cancelado - o valor estimado é 118,56. indagado sobre a negociação o
fornecedor não manifestou interesse, restando assim desclassificado
com base no item 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance
vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível. 15/07/2021 17:28:34

14/06/2021 - 06:29:30 420,00 (proposta) 30.692.250/0001-09 - M. S. O.
PROTEGE EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

14/06/2021 - 09:22:03 450,49 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

14/06/2021 - 09:48:41 1.000,00 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

14/06/2021 - 12:59:35 4,86 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:40 679,00 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:03:58 27,90 06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS
DO VESTUARIO EIRELI

Cancelado - A empresa Deixou de apresentar proposta inicial
concomitantemente com os documentos de habilitação em desacordo
com o item 5.1, quanto a regularidade fiscal, apresentou a certidão
municipal vencida em desacordo com o item 9.9.6,quanto a qualificação
econômica financeira, a empresa apresentou a certidão de falência e
concordata vencida em desacordo com o item 9.10.1, quanto à
qualificação técnica, o atestado não contempla a 50% do quantitativo
em desacordo com o item 9.11. 15/07/2021 15:54:23

22/06/2021 - 15:07:41 419,00 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - o valor estimado é 118,56. indagado sobre a negociação o
fornecedor manifestou a impossibilidade de negociação, restando assim
desclassificado com base no item 8.2. Será desclassificada a proposta
ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível. 15/07/2021 18:01:21

22/06/2021 - 15:08:03 468,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:09:26 355,65 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 15:10:48 350,00 12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

Cancelado - o valor estimado é 118,56. indagado sobre a negociação o
fornecedor manifestou a impossibilidade de negociação, restando assim
desclassificado com base no item 8.2. Será desclassificada a proposta
ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível. 15/07/2021 18:01:21

22/06/2021 - 15:11:25 522,00 34.813.172/0001-04 - A F R
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA

Válido

16/07/2021 - 09:53:21 118,56 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0008 - CAPACETE PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL FACE SHILD
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:01:16 13,50 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:39:13 25,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:20:25 7,90 (proposta) 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA
ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:27:15 23,88 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 10:26:02 8,55 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:11:44 13,49 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:38:01 11,88 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 12:59:45 11,12 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:40 24,25 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:03:59 8,54 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:08:40 8,53 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:08:43 8,52 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:11:06 8,50 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:11:09 8,49 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:44 8,48 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:47 8,47 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:42 8,40 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:45 8,39 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:08 8,32 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:11 8,31 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:10 8,29 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:14 8,28 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:01 8,27 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:04 8,26 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:09 8,22 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:12 8,21 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:15 8,19 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:20:18 8,18 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:48 8,17 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:52 8,16 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:47 8,15 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:52 8,14 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:12 8,12 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0009 - GORRO DESCARTÁVEL PCT/100UND
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 14:28:42 30,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:02:28 37,50 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:39:28 32,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:20:48 31,20 (proposta) 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA
ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:31:01 31,04 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 16:56:40 20,18 (proposta) 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

11/06/2021 - 23:07:09 20,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 11:13:00 21,00 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:38:01 28,60 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 09:22:35 21,51 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31
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14/06/2021 - 12:59:39 19,50 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:40 31,53 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:05:03 19,00 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

22/06/2021 - 15:05:07 18,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:05:42 13,38 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

22/06/2021 - 15:05:45 13,37 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:08:04 13,35 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:08:09 13,34 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:08:53 16,25 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:12:16 13,33 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:12:21 13,32 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:12:39 13,31 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:12:43 13,30 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:12:59 13,29 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:13:03 13,28 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:20 13,27 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:25 13,26 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:42 13,25 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:46 13,24 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:02 13,23 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:05 13,22 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:25 13,21 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:28 13,20 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:45 13,19 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:48 13,18 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:04 13,17 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:08 13,16 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:25 13,15 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:28 13,14 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:45 13,13 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:48 13,12 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:16:05 13,11 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:11 13,10 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:27 13,09 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:30 13,08 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:48 13,07 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:51 13,06 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:07 13,05 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:10 13,04 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:28 13,03 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:31 13,02 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:48 13,01 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:51 13,00 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:08 12,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:11 12,98 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:20 12,97 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:18:23 12,96 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:39 12,95 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:18:42 12,94 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:59 12,93 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:02 12,92 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:20 12,91 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:23 12,90 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:41 12,89 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:44 12,88 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:02 12,87 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:05 12,86 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:23 12,85 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:26 12,84 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:43 12,83 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:46 12,82 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:02 12,81 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:05 12,80 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:23 12,79 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:27 12,78 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:21:44 12,77 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:47 12,76 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:04 12,75 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:07 12,74 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:24 12,73 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:27 12,72 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:45 12,71 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:48 12,70 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:23:05 12,69 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:08 12,68 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:23:26 12,67 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:29 12,66 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:23:46 12,65 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:50 12,64 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:05 12,62 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:24:08 12,61 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:22 12,60 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:24:25 12,59 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:42 12,58 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:24:45 12,57 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:25:05 12,56 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:25:08 12,55 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:25:26 12,54 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:25:30 12,53 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:25:48 12,52 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:25:51 12,51 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:26:08 12,50 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:26:12 12,49 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:26:28 12,48 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:26:31 12,47 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:26:48 12,46 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:26:51 12,45 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:08 12,44 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:27:11 12,43 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:27:29 12,42 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:27:32 12,41 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:50 12,40 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:27:53 12,39 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:28:09 12,38 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:28:12 12,37 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:28:31 12,36 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:28:35 12,35 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:28:52 12,34 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:28:56 12,33 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:29:11 12,32 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:29:15 12,31 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:29:33 12,30 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:29:36 12,29 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:29:54 12,28 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:29:57 12,27 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:30:14 12,26 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:30:18 12,25 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:30:35 12,24 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:30:39 12,23 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:30:56 12,22 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:31:00 12,21 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:31:16 12,20 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:31:19 12,19 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:31:36 12,18 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:31:39 12,17 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:31:56 12,16 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:31:59 12,15 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:32:15 12,14 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:32:19 12,13 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:32:36 12,12 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:32:40 12,11 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:32:56 12,10 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:32:59 12,09 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:33:16 12,08 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:33:19 12,07 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:33:35 12,06 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:33:38 12,05 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:33:56 12,04 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:33:59 12,03 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:34:18 12,02 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:34:21 12,01 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:34:40 12,00 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:34:43 11,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:35:00 11,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:35:03 11,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:35:23 11,96 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:35:26 11,95 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:35:44 11,94 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:35:49 11,93 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:36:05 11,92 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:36:08 11,91 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:36:24 11,90 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:36:27 11,89 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:38:48 11,88 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0010 - PROTETOR DE PÉ DESCARTÁVEL PCT/100UND
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 14:30:51 30,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:02:53 60,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:39:47 32,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:21:33 54,08 (proposta) 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA
ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:31:04 31,04 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 16:58:49 20,18 (proposta) 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

11/06/2021 - 23:07:28 33,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 11:13:51 22,50 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:38:01 35,86 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 09:22:54 25,35 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

14/06/2021 - 12:59:42 19,50 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:40 31,53 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital
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22/06/2021 - 15:05:14 19,00 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

22/06/2021 - 15:05:17 18,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:05:52 13,38 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

22/06/2021 - 15:05:55 13,37 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:08:12 13,35 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:08:16 13,34 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:09:12 26,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0011 - TUBO ORATRAQUEAL – TOT COM E SEM CUFF, 5,0 ,6,0, 6,5, 7,0, 7,5, E 8,0
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:03:20 11,40 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:40:34 7,20 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:34:31 6,88 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 10:27:10 7,91 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:16:13 14,69 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:38:01 9,40 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido
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14/06/2021 - 13:00:02 4,19 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:39 6,98 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:09:28 4,94 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0012 - CÂNULA DE GUEDEL, TODOS OS TAMANHOS
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:04:01 22,80 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:40:51 6,12 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:35:47 5,84 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 10:27:29 4,36 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:17:28 4,20 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:38:01 5,50 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 13:00:40 5,58 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:39 5,94 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:04:15 4,19 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:09:33 9,88 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0013 - LUVA ESTÉRIL 6,5
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 17:09:49 3,20 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

10/06/2021 - 14:40:24 3,50 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:04:52 4,50 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:41:09 3,10 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 16:22:12 4,11 (proposta) 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA
ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:37:58 2,96 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 23:07:47 2,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 10:27:52 2,57 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:18:21 2,18 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:38:01 3,52 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 13:03:03 1,94 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:39 3,01 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Válido

22/06/2021 - 15:09:42 1,95 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:10:18 2,03 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 15:16:42 1,92 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0014 - LUVA ESTÉRIL 7,0
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 17:10:10 3,60 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

10/06/2021 - 09:00:31 3,00 (proposta) 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

10/06/2021 - 14:40:30 3,50 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:05:23 4,50 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:41:25 3,10 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:22:38 4,11 (proposta) 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA
ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital
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11/06/2021 - 16:38:06 2,96 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 17:00:27 3,22 (proposta) 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

11/06/2021 - 23:07:55 2,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 10:28:10 2,57 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:19:32 2,18 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:38:01 3,52 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 13:03:09 1,94 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:39 3,01 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:06:03 2,13 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

22/06/2021 - 15:09:53 1,95 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:10:21 2,03 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 15:16:56 1,92 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0015 - LUVA ESTÉRIL 7,5
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 17:10:28 3,60 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

10/06/2021 - 09:00:31 3,00 (proposta) 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

10/06/2021 - 14:41:17 3,50 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital
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11/06/2021 - 15:05:45 4,50 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:41:39 3,10 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:23:00 4,11 (proposta) 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA
ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:38:21 2,96 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 17:01:39 3,22 (proposta) 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

11/06/2021 - 23:08:05 2,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 10:28:31 2,57 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:20:25 2,18 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:38:01 3,52 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 13:03:31 1,94 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:39 3,01 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:06:15 2,13 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

22/06/2021 - 15:09:58 1,95 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:10:27 2,03 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 15:12:35 1,93 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:12:39 1,92 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:12:56 1,91 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:12:59 1,90 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:17 1,89 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:20 1,88 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:38 1,87 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:42 1,86 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:58 1,85 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:01 1,84 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:19 1,83 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:22 1,82 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:40 1,81 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:43 1,80 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:59 1,79 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:03 1,78 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:15:08 1,77 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:23 1,76 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:26 1,75 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:15:37 1,74 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:15:40 1,73 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:46 1,99 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:01 1,72 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:04 1,71 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:21 1,70 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:24 1,69 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:44 1,68 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:47 1,67 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:04 1,66 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:07 1,65 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:25 1,64 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:28 1,63 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:44 1,62 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:47 1,61 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:03 1,60 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:18:08 1,59 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:24 1,58 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:27 1,57 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:44 1,56 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:47 1,55 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:05 1,54 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:09 1,53 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:24 1,52 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:29 1,51 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:45 1,50 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:49 1,49 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:00 1,48 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:20:04 1,47 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:20 1,46 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:24 1,45 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:20:38 1,44 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:20:42 1,43 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:57 1,42 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:00 1,41 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:17 1,40 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:20 1,39 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:38 1,38 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:41 1,37 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:58 1,36 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:01 1,35 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:20 1,34 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:23 1,33 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:40 1,32 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:43 1,31 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:23:00 1,30 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:04 1,29 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:23:20 1,28 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:23:24 1,27 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:23:42 1,26 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:45 1,25 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:01 1,24 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:24:05 1,23 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:21 1,22 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:24:24 1,21 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:42 1,20 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:24:45 1,19 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:25:04 1,18 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:25:07 1,17 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:25:26 1,16 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:25:31 1,15 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:25:48 1,14 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:25:51 1,13 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:26:08 1,12 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:26:12 1,11 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:26:28 1,10 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:26:31 1,09 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:26:48 1,08 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:26:51 1,07 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:08 1,06 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:27:11 1,05 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:30 1,04 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:27:33 1,03 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:50 1,02 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:27:53 1,01 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:28:09 1,00 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:28:12 0,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:28:31 0,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:28:35 0,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:28:51 0,96 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:28:54 0,95 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:29:12 0,94 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:29:15 0,93 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:29:33 0,92 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:29:36 0,91 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:29:54 0,90 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:29:57 0,89 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:30:14 0,88 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:30:18 0,87 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:30:35 0,86 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:30:39 0,85 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:30:56 0,84 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:31:00 0,83 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:31:16 0,82 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:31:19 0,81 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:31:36 0,80 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:31:39 0,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:31:56 0,78 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:31:59 0,77 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:32:15 0,76 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:32:18 0,75 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:34:44 0,74 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0016 - LUVA ESTÉRIL 8,0
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 17:10:54 3,60 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

10/06/2021 - 09:00:31 3,00 (proposta) 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

10/06/2021 - 14:42:03 3,50 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 13/07/2021 10:32:54

11/06/2021 - 15:06:08 4,50 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:42:48 3,10 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:23:24 4,11 (proposta) 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA
ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:38:40 2,96 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 17:02:56 3,22 (proposta) 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

11/06/2021 - 23:08:16 2,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 10:28:49 2,57 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:21:13 2,18 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:38:01 3,52 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido
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14/06/2021 - 13:04:12 1,94 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:39 3,01 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:06:40 2,13 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

22/06/2021 - 15:10:02 1,95 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:10:31 2,03 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 15:17:10 1,92 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0017 - SONDA DE ASPIRAÇÃO LONGA, TODOS OS TAMANHOS
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:06:36 2,04 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:43:06 2,40 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:39:55 2,29 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 10:29:14 1,64 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:23:02 0,86 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:38:01 2,16 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 13:05:18 0,90 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:39 2,33 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:04:15 0,85 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:10:09 0,88 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:12:35 0,84 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:12:39 0,83 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:12:56 0,82 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:12:59 0,81 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:17 0,80 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:20 0,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:38 0,78 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:42 0,77 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:58 0,76 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:01 0,75 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:19 0,74 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:22 0,73 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:40 0,72 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:43 0,71 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:59 0,70 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:03 0,69 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:09 0,68 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

Anexo do protocolo PT2021.08/CLHO-14757

Nome: 22 ATA sessão PE 034 2021.pdf, pág. 102 de 287

PR2021.03/CLHO-00898 - Pág 1372



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/08/2021 às 15:46:17.
Página 103 de 287

22/06/2021 - 15:16:12 0,67 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:29 0,66 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:32 0,65 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:51 0,64 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:54 0,63 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:12 0,62 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:15 0,61 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:32 0,60 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:35 0,59 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:52 0,58 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:56 0,57 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:14 0,56 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:17 0,55 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:34 0,54 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:38 0,53 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:54 0,52 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:57 0,51 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:19:14 0,50 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:17 0,49 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:53 0,48 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0018 - SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:07:02 267,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:43:29 420,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:40:58 416,21 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 11:24:39 3,90 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
15/07/2021 11:00:18

12/06/2021 - 11:38:01 143,00 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 07:37:41 200,00 (proposta) 31.636.399/0001-25 - JBL SERVIÇOS
E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

14/06/2021 - 13:05:36 97,50 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:38 407,40 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:10:21 115,70 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0019 - BRAÇADEIRAS COM MANGUITOS E INTERMEDIÁRIO
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:07:28 60,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:45:07 68,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:35:42 60,90 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:42:32 66,90 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 11:25:45 29,85 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido
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14/06/2021 - 07:38:13 250,00 (proposta) 31.636.399/0001-25 - JBL SERVIÇOS
E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

14/06/2021 - 13:05:50 6,59 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:38 65,96 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:10:31 26,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0020 - SENSORES DE OXIMETRIA ADULTO PARA MONITOR
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:54:20 350,00 (proposta) 37.014.740/0001-97 - MAPLE
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:08:00 3.120,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:45:26 520,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:44:19 518,24 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 07:38:53 550,00 (proposta) 31.636.399/0001-25 - JBL SERVIÇOS
E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

14/06/2021 - 12:15:18 450,00 (proposta) 40.651.591/0001-81 - ANA PAULA
FARIAS MAIA 01152307266

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

14/06/2021 - 14:52:38 504,40 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:10:40 1.352,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0021 - CABOS PACIENTE 05 VIAS PARA MONITOR
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 10:54:52 350,00 (proposta) 37.014.740/0001-97 - MAPLE
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:09:05 1.401,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:45:45 360,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:53:02 357,40 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 12:15:58 500,00 (proposta) 40.651.591/0001-81 - ANA PAULA
FARIAS MAIA 01152307266

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital
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14/06/2021 - 14:52:38 349,20 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:06:07 607,10 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0022 - FIXADORES DE TOT
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:09:32 17,01 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:46:07 55,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:53:15 54,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 10:30:49 12,51 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:38:00 127,60 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 14:52:37 53,35 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:06:29 12,50 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0023 - ALMOTOLIAS 200 ML
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:09:57 7,80 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:46:24 9,20 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:58:41 8,79 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 10:31:14 5,25 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:31:20 4,26 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:38:00 7,70 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 13:08:12 3,12 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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14/06/2021 - 14:52:37 8,92 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:06:43 3,38 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0024 - AGULHA 30X8,0, CX/100
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 14:47:52 20,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:10:54 27,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:46:40 32,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:00:38 19,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 17:05:13 26,00 (proposta) 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

11/06/2021 - 23:08:35 17,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 11:38:00 0,22 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA
16/07/2021 14:42:16

12/06/2021 - 11:44:41 7,50 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 09:24:54 17,10 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

14/06/2021 - 13:08:47 0,14 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:37 31,53 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:07:31 19,01 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

22/06/2021 - 15:07:51 11,70 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:09:10 0,13 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39
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22/06/2021 - 15:09:14 0,12 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:10:46 13,50 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

0025 - AGULHA 25X7,0 CX/100
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 09:00:31 18,00 (proposta) 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17

10/06/2021 - 14:48:38 20,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:11:14 27,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:46:58 32,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:00:40 19,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 17:06:38 26,00 (proposta) 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

11/06/2021 - 23:08:43 17,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 11:38:00 0,22 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA
16/07/2021 14:42:48

12/06/2021 - 11:45:40 9,45 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 09:25:48 17,10 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

14/06/2021 - 13:11:34 0,15 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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14/06/2021 - 14:52:36 31,53 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:04:24 11,48 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17

22/06/2021 - 15:07:47 19,02 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

22/06/2021 - 15:08:01 11,70 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:09:05 0,13 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:09:09 0,12 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:11:21 13,50 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 15:12:46 9,44 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0026 - AGULHA 40X12 CX/100
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 09:00:31 15,00 (proposta) 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17

10/06/2021 - 14:49:55 20,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:11:34 30,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:47:12 32,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

Anexo do protocolo PT2021.08/CLHO-14757

Nome: 22 ATA sessão PE 034 2021.pdf, pág. 109 de 287

PR2021.03/CLHO-00898 - Pág 1379



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/08/2021 às 15:46:17.
Página 110 de 287

11/06/2021 - 17:00:45 19,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 17:07:58 26,00 (proposta) 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

11/06/2021 - 23:08:53 17,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 11:38:00 0,22 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA
16/07/2021 14:43:13

12/06/2021 - 11:46:33 10,95 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 09:25:40 17,10 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

14/06/2021 - 13:13:17 0,09 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:36 31,53 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:04:24 10,98 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17

22/06/2021 - 15:08:02 19,01 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

22/06/2021 - 15:08:15 13,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:09:01 0,08 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:09:05 0,07 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:11:31 13,50 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

0027 - SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 09:00:31 50,00 (proposta) 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17

10/06/2021 - 15:02:24 300,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:11:55 87,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:47:28 88,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:03:56 165,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 23:11:05 52,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 11:38:00 0,33 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA
16/07/2021 14:43:34

12/06/2021 - 11:47:29 10,95 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:16:51 0,39 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:36 85,85 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:04:24 0,32 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:04:27 35,96 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17
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22/06/2021 - 15:08:38 37,70 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:08:55 0,31 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:09:00 0,30 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

0028 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 3,0ML
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 09:00:31 75,00 (proposta) 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17

10/06/2021 - 15:03:44 225,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:12:19 60,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:47:44 88,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:03:59 130,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 23:14:39 42,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 11:38:00 0,53 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA
16/07/2021 14:44:00

12/06/2021 - 11:48:30 33,00 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:17:49 0,30 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:36 85,85 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

Anexo do protocolo PT2021.08/CLHO-14757

Nome: 22 ATA sessão PE 034 2021.pdf, pág. 112 de 287

PR2021.03/CLHO-00898 - Pág 1382



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/08/2021 às 15:46:17.
Página 113 de 287

22/06/2021 - 15:04:25 49,98 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17

22/06/2021 - 15:08:44 0,29 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:08:48 0,28 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:09:08 26,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0029 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 5,0 ML
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 09:00:31 75,00 (proposta) 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17

10/06/2021 - 15:04:51 250,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:12:45 60,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:48:02 89,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:04:00 145,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 23:14:10 42,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 11:38:00 0,59 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA
16/07/2021 14:44:22

12/06/2021 - 11:49:25 34,50 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 09:26:32 180,50 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31
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14/06/2021 - 13:18:42 0,39 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:35 86,82 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:04:25 54,98 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17

22/06/2021 - 15:08:40 0,38 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:08:43 0,37 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:09:16 26,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:11:40 142,50 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

0030 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 09:00:30 80,00 (proposta) 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17

10/06/2021 - 15:06:00 162,50 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:13:23 96,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:48:17 120,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 17:04:02 147,50 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 17:09:50 71,00 (proposta) 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

11/06/2021 - 23:14:52 60,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 11:38:00 0,82 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA
16/07/2021 14:44:43

12/06/2021 - 11:51:57 52,50 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 09:26:54 180,50 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

14/06/2021 - 13:19:34 0,63 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:35 116,40 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:04:25 59,96 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17

22/06/2021 - 15:08:15 52,00 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

22/06/2021 - 15:08:34 0,62 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:08:39 0,61 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:08:49 0,60 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:08:53 0,59 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:09:27 41,60 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:11:50 142,50 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

0031 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 09:00:30 90,00 (proposta) 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17

10/06/2021 - 15:10:03 175,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:17:23 144,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:48:37 140,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 17:12:28 119,00 (proposta) 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

11/06/2021 - 17:16:48 220,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

11/06/2021 - 23:15:14 80,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 11:38:00 1,25 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA
16/07/2021 14:45:19

12/06/2021 - 11:54:36 70,50 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido
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14/06/2021 - 09:27:23 251,75 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

14/06/2021 - 13:22:07 0,90 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:35 135,80 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:04:40 77,96 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17

22/06/2021 - 15:08:35 87,00 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

22/06/2021 - 15:09:22 0,89 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:09:25 0,88 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:10:32 62,40 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:11:57 198,75 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

0032 - SERINGA PREENCHIDA COM SOLUÇÃO SALINA
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:17:42 10,92 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:48:51 4,65 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 17:06:59 4,61 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:10:45 4,73 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:03 4,60 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0033 - SERINGA PREENCHIDA COM SOLUÇÃO DE HEPARINA
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:18:17 117,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:49:09 22,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:08:14 21,79 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 08:07:27 16,95 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 14:52:35 21,34 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:11:01 50,70 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:03 16,94 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0034 - EQUIPE DE INFUSÃO COM E SEM ENTRADA DE AR
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:18:37 4,08 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:49:22 2,56 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:09:20 2,52 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 10:39:49 17,05 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

14/06/2021 - 14:52:35 2,48 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:11:12 2,50 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0035 - EQUIPO PARA MEDICAMENTO FOTOSSENSÍVEL
Data Valor CNPJ Situação
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10/06/2021 - 09:00:30 6,00 (proposta) 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17

11/06/2021 - 15:23:29 8,91 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:49:36 6,25 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:10:20 6,22 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 10:40:27 4,66 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

14/06/2021 - 08:27:03 3,14 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
15/07/2021 11:03:00

14/06/2021 - 14:52:34 6,06 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:04:40 4,48 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17

22/06/2021 - 15:11:25 3,86 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0036 - EQUIPO PAR NUTRIÇÃO ENTERAL
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 09:00:30 2,20 (proposta) 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17
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11/06/2021 - 15:24:10 5,10 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:49:56 2,45 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:12:11 2,34 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 10:41:33 1,58 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:38:00 2,64 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 08:28:23 2,40 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:23:18 2,01 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:34 2,38 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:04:41 1,49 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17

22/06/2021 - 15:04:44 1,48 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:04:47 1,39 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17

22/06/2021 - 15:04:50 1,38 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:04:54 1,37 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17

22/06/2021 - 15:04:57 1,36 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:05:00 1,35 32.364.822/0001-48 - TERRA SUL
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...
14/07/2021 13:13:17

22/06/2021 - 15:05:04 1,34 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:11:59 2,21 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0037 - CONECTOR PARA INFUSÃO
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:24:36 4,95 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:50:09 6,20 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:13:23 6,14 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 08:29:10 1,35 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
15/07/2021 11:07:17

14/06/2021 - 14:52:34 6,01 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:12:16 2,15 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0038 - CONECTOR 3 VIAS PARA INFUSÃO COM TORNEIRA
Data Valor CNPJ Situação
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11/06/2021 - 15:25:39 1,98 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:50:27 3,10 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:14:17 2,96 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 11:38:00 2,15 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 08:30:14 66,15 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:24:06 1,11 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:34 3,01 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:12:33 1,10 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:12:37 1,09 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:12:59 1,08 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:03 1,07 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:19 1,05 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:25 1,04 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:40 1,03 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:44 1,02 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:00 1,01 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:05 1,00 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:21 0,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:14:24 0,98 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:42 0,97 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:45 0,96 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:51 0,95 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:56 0,94 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:12 0,93 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:17 0,92 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:24 0,90 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:28 0,89 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:44 0,88 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:48 0,87 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:04 0,86 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:07 0,85 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:24 0,84 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:27 0,83 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:45 0,82 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:48 0,81 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:17:04 0,80 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:07 0,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:25 0,78 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:28 0,77 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:44 0,76 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:47 0,75 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:03 0,74 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:08 0,73 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:24 0,72 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:27 0,71 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:44 0,70 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:47 0,69 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:04 0,68 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:08 0,67 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:24 0,66 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:29 0,65 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:45 0,64 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:19:49 0,63 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:06 0,62 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:10 0,61 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:27 0,60 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:30 0,59 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:48 0,58 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:52 0,57 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:08 0,56 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:11 0,55 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:27 0,54 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:31 0,53 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:48 0,52 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:52 0,51 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:09 0,50 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:13 0,49 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:00 0,48 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0039 - TAMPA PROTETORA PARA CONECTOR
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:25:59 0,51 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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11/06/2021 - 15:50:42 4,20 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:15:15 4,19 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 11:38:00 0,87 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

0040 - EXTENSOR DE EQUIPO /CATETER
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:26:21 3,99 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 15:51:00 3,85 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:16:11 3,84 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 11:38:00 2,04 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 08:30:57 4,29 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 14:52:34 3,73 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:12:59 2,03 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:06 2,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:25 1,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0041 - DRENO TORÁCICO 36
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:51:23 9,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:47:16 13,32 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:18:54 9,42 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 11:37:59 7,70 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 08:32:13 9,50 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:25:22 7,65 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:34 9,22 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital
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22/06/2021 - 15:11:51 7,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:11:55 6,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:59 6,98 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:02 6,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:16 6,96 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:19 6,95 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:23 6,94 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:26 6,93 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:03 6,92 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:16:06 6,91 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:23 6,90 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:26 6,89 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:37 6,88 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:17:40 6,87 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:18:10 6,85 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:14 6,84 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:13 6,50 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:16 6,49 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:48 6,48 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:52 6,47 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:11 6,40 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:14 6,39 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:43 6,30 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:46 6,29 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:57 6,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:00 5,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:30 5,90 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:33 5,89 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:46 5,85 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:49 5,84 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:22:12 5,82 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:15 5,81 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:28 5,80 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:32 5,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:50 5,77 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:53 5,76 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:26 5,74 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0042 - DRENO DE TORÁCICO 38
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:51:38 11,20 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:47:42 13,32 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:19:40 11,19 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 11:37:59 7,70 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 08:32:52 9,50 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:26:03 8,22 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:34 10,86 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:04:57 7,69 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:12:03 7,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:12:07 6,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:15 6,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:18 6,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:36 6,96 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:40 6,95 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:56 6,94 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:59 6,93 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:16 6,92 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:19 6,91 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:37 6,90 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:41 6,89 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:57 6,88 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:00 6,87 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:22 6,86 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:25 6,85 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:30 6,84 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:33 6,83 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:15:48 6,82 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:52 6,81 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:08 6,80 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:16:11 6,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:27 6,78 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:30 6,77 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:49 6,76 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:52 6,75 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:09 6,74 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:12 6,73 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:30 6,72 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:33 6,71 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:41 6,70 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:17:44 6,69 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:59 6,68 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:18:02 6,67 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:20 6,66 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:23 6,65 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:28 6,60 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:31 6,59 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:47 6,58 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:50 6,57 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:06 6,56 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:09 6,55 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:26 6,54 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:29 6,53 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:37 6,50 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:40 6,49 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:53 6,48 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:57 6,47 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:12 6,46 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:20:15 6,45 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:32 6,44 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:35 6,43 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:49 6,30 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:52 6,29 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:08 6,28 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:12 6,27 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:15 6,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:18 5,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:33 5,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:36 5,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:53 5,96 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:56 5,95 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:15 5,94 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:18 5,93 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:21 5,90 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:22:24 5,89 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:35 5,80 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:38 5,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:55 5,78 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:59 5,77 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:23:15 5,76 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:19 5,75 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:23:35 5,74 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:38 5,73 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:23:56 5,72 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:59 5,71 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:16 5,70 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:24:19 5,69 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:37 5,68 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:24:41 5,67 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:58 5,66 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:25:01 5,65 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:25:18 5,64 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:25:21 5,63 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:25:39 5,62 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:25:42 5,61 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:26:01 5,60 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:26:04 5,59 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:26:20 5,58 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:26:23 5,57 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:26:41 5,56 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:26:45 5,55 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:02 5,54 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:27:05 5,53 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:21 5,52 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:27:24 5,51 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:42 5,50 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:27:46 5,49 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:28:02 5,48 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:28:06 5,47 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:28:22 5,46 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:28:27 5,45 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:28:43 5,44 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:28:46 5,43 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:29:04 5,42 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:29:07 5,41 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:29:22 5,40 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:29:25 5,39 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:29:44 5,38 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:29:48 5,37 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:30:04 5,36 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:30:07 5,35 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:30:23 5,34 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:30:26 5,33 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:30:44 5,32 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:30:48 5,31 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:31:04 5,30 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:31:07 5,29 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:31:24 5,28 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:31:27 5,27 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:31:45 5,26 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:31:48 5,25 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:32:06 5,24 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:32:10 5,23 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:32:25 5,22 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:32:28 5,21 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:32:46 5,20 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:32:50 5,19 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:33:07 5,18 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:33:10 5,17 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:33:27 5,16 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:33:30 5,15 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:35:52 5,14 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0043 - SWAB VIRAL
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:51:58 1,20 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 16:48:03 2,88 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:20:39 1,18 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 10:42:40 57,00 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

14/06/2021 - 08:34:58 4,05 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:26:46 30,00 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:33 1,16 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:12:12 1,25 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

16/07/2021 - 14:55:45 0,90 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0044 - MEIO DE CULTURA PARA VÍRUS
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:52:30 554,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:21:35 29,90 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 13:27:44 6,00 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:33 537,38 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

16/07/2021 - 14:56:32 21,22 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0045 - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 15:14:14 10,90 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:52:48 11,02 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:49:08 3,60 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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11/06/2021 - 17:23:32 6,90 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 10:43:01 1,41 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:59 1,43 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 08:39:20 4,05 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:28:28 1,19 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:33 10,69 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:10:09 1,18 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:10:13 1,17 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:12:21 1,56 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:15 1,16 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:18 1,15 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:36 1,14 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:40 1,13 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:56 1,12 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:59 1,11 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:17 1,10 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:14:20 1,09 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:37 1,08 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:41 1,07 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:57 1,06 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:00 1,05 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:17 1,04 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:22 1,03 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:38 1,02 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:42 1,01 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:59 1,00 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:02 0,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:22 0,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:26 0,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:44 0,96 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:47 0,95 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:04 0,94 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:07 0,93 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:17:25 0,92 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:28 0,91 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:44 0,90 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:47 0,89 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:03 0,88 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:08 0,87 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:24 0,86 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:27 0,85 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:44 0,84 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:47 0,83 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:04 0,82 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:07 0,81 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:24 0,80 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:29 0,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:45 0,78 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:49 0,77 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:06 0,76 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:20:10 0,75 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:27 0,74 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:30 0,73 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:48 0,72 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:52 0,71 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:08 0,70 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:12 0,69 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:27 0,68 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:31 0,67 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:48 0,66 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:52 0,65 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:09 0,64 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:13 0,63 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:30 0,62 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:33 0,61 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:49 0,60 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:52 0,59 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:23:09 0,58 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:12 0,57 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:23:31 0,56 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:34 0,55 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:23:52 0,54 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:55 0,53 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:11 0,52 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:24:14 0,51 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:34 0,50 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:24:37 0,49 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:12 0,48 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0046 - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:53:03 8,45 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:49:26 3,60 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:23:34 6,90 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 10:43:25 1,41 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:59 1,43 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 08:40:20 2,55 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido
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14/06/2021 - 13:29:11 0,99 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:33 8,20 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:10:00 0,98 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:10:03 0,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:12:29 1,56 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:06 0,96 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:13:09 0,95 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:25 0,94 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:28 0,93 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:45 0,92 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:49 0,91 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:05 0,90 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:09 0,89 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:28 0,88 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:31 0,87 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:14:47 0,86 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:50 0,85 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:08 0,84 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:12 0,83 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:29 0,82 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:32 0,81 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:50 0,80 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:53 0,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:11 0,78 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:15 0,77 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:30 0,76 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:33 0,75 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:51 0,74 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:54 0,73 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:12 0,72 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:15 0,71 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:33 0,70 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:17:42 0,69 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:59 0,68 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:02 0,67 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:20 0,66 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:23 0,65 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:42 0,64 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:45 0,63 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:03 0,62 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:06 0,61 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:23 0,60 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:26 0,59 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:44 0,58 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:47 0,57 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:03 0,56 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:07 0,55 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:24 0,54 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:27 0,53 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:20:44 0,52 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:47 0,51 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:04 0,50 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:08 0,49 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:19 0,48 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0047 - LARINGOSCÓPIO CABO ADULTO E PEDIÁTRICO
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 13:54:23 800,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido

11/06/2021 - 15:53:18 674,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:39:21 3.506,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:49:46 813,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:25:06 672,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 10:45:03 856,98 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:59 356,40 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 08:41:16 246,00 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:30:03 174,96 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:33 653,78 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:06:50 590,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido

22/06/2021 - 15:12:38 352,30 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:15 174,95 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:13:18 174,94 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:36 174,93 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:40 174,92 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:56 174,91 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:59 174,90 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:17 174,89 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:20 174,88 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:37 174,87 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:41 174,86 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:57 174,85 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:00 174,84 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:18 174,83 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:22 174,82 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:38 174,81 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:42 174,80 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:59 174,79 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:02 174,78 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:16:14 174,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:16:17 173,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:32 173,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:36 173,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:51 173,96 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:54 173,95 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:12 173,94 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:15 173,93 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:22 173,75 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:17:26 173,74 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:43 173,73 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:47 173,72 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:02 173,71 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:05 173,70 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:22 173,69 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:18:26 173,68 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:37 173,50 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:18:40 173,49 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:56 173,48 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:59 173,47 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:17 173,46 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:21 173,45 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:38 173,44 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:41 173,43 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:58 173,42 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:02 173,41 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:18 173,40 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:21 173,39 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:39 173,38 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:42 173,37 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:59 173,36 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:21:03 173,35 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:19 173,34 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:22 173,33 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:40 173,32 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:43 173,31 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:00 173,30 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:04 173,29 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:21 173,28 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:24 173,27 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:42 173,26 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:46 173,25 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:23:02 173,24 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:05 173,23 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:23:22 173,22 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:25 173,21 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:23:43 173,20 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:47 173,19 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:24:02 173,18 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:24:05 173,17 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:22 173,16 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:24:25 173,15 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:43 173,14 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:24:46 173,13 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:25:05 173,12 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:25:08 173,11 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:25:26 173,10 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:25:30 173,09 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:25:48 173,08 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:25:51 173,07 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:26:08 173,06 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:26:12 173,05 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:26:28 173,04 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:26:31 173,03 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:26:49 173,02 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:26:52 173,01 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:08 173,00 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:27:11 172,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:30 172,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:27:33 172,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:51 172,96 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:27:54 172,95 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:28:09 172,94 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:28:12 172,93 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:28:31 172,92 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:28:35 172,91 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:28:52 172,90 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:28:56 172,89 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:29:12 172,88 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:29:15 172,87 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:31:57 172,86 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0048 - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO KIT ADULTO E PEDIÁTRICO
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 13:54:41 800,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido

11/06/2021 - 15:53:34 185,60 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 16:50:01 1.020,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:27:47 185,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

12/06/2021 - 10:46:00 176,02 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:59 479,60 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 08:42:56 223,50 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:31:09 826,20 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:04:57 176,01 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:07:17 455,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido

22/06/2021 - 15:09:54 175,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:09:57 174,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:12:44 442,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:12:58 174,95 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:13:01 174,94 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:24:56 174,93 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

0049 - MANGUITO
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:54:54 52,56 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:40:00 75,90 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:50:25 60,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Cancelado - o valor estimado é 23,40. indagado sobre a negociação o
fornecedor manifestou a impossibilidade de negociação, restando assim
desclassificado com base no item 8.2. Será desclassificada a proposta
ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível. 16/07/2021 15:14:28

11/06/2021 - 17:27:36 50,19 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 08:44:29 90,00 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 12:17:37 650,00 (proposta) 40.651.591/0001-81 - ANA PAULA
FARIAS MAIA 01152307266

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

14/06/2021 - 14:52:32 50,98 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:13:09 50,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Cancelado - o valor estimado é 23,40. indagado sobre a negociação o
fornecedor manifestou a impossibilidade de negociação, restando assim
desclassificado com base no item 8.2. Será desclassificada a proposta
ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível. 16/07/2021 15:14:28

16/07/2021 - 15:30:39 23,40 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0050 - TERMÔMETRO DIGITAL
Data Valor CNPJ Situação

08/06/2021 - 16:06:25 32,52 (proposta) 24.550.559/0001-53 - WORKOUT
COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

10/06/2021 - 15:15:45 21,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:55:17 16,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:40:42 183,65 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:52:50 39,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:28:18 26,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39
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12/06/2021 - 10:46:22 16,14 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:38:02 19,58 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

14/06/2021 - 08:45:33 18,59 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:31:58 10,74 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:43 16,01 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:09:43 10,70 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:09:48 10,69 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:15 10,68 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:18 10,67 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:36 10,66 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:40 10,65 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:13:56 10,64 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:13:59 10,63 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:16 10,62 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:14:19 10,61 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:37 10,60 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:14:41 10,59 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:14:57 10,58 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:00 10,57 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:17 10,56 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:22 10,55 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:38 10,54 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:15:41 10,53 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:15:59 10,52 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:02 10,51 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:20 10,50 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:24 10,49 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:16:44 10,48 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:16:47 10,47 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:04 10,46 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:07 10,45 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:17:25 10,44 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:28 10,43 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:17:46 10,42 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:17:50 10,41 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:06 10,40 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:09 10,39 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:27 10,38 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:32 10,37 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:18:48 10,36 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:18:51 10,35 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:07 10,34 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:10 10,33 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:28 10,32 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:33 10,31 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:19:50 10,30 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:19:53 10,29 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:10 10,28 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:13 10,27 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:31 10,26 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:20:34 10,25 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:20:51 10,24 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:20:54 10,23 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:11 10,22 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:14 10,21 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:32 10,20 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:35 10,19 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:21:54 10,18 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:21:57 10,17 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:15 10,16 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:18 10,15 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:36 10,14 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:22:40 10,13 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:22:57 10,12 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:00 10,11 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:23:16 10,10 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:19 10,09 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:23:37 10,08 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:40 10,07 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:23:56 10,06 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:23:59 10,05 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:16 10,04 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:24:19 10,03 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:37 10,02 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:24:41 10,01 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:24:58 10,00 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:25:01 9,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:25:18 9,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:25:26 9,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:25:43 9,96 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:25:46 9,95 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:26:04 9,94 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:26:08 9,93 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:26:24 9,92 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:26:27 9,91 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:26:45 9,90 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:26:49 9,89 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:05 9,88 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:27:08 9,87 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:26 9,86 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:27:29 9,85 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:27:46 9,84 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:27:49 9,83 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:28:05 9,82 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:28:08 9,81 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:28:28 9,80 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:28:31 9,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:28:51 9,78 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:28:54 9,77 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:29:11 9,76 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:29:15 9,75 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:29:33 9,74 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:29:36 9,73 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:29:54 9,72 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:29:57 9,71 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:30:14 9,70 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:30:17 9,69 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:30:35 9,68 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:30:39 9,67 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:30:56 9,66 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:31:00 9,65 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:31:16 9,64 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:31:19 9,63 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:31:36 9,62 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:31:39 9,61 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:31:56 9,60 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:31:59 9,59 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:32:15 9,58 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:32:18 9,57 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:32:36 9,56 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:32:40 9,55 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:32:58 9,54 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:33:01 9,53 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:33:15 16,90 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:33:30 9,52 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:33:33 9,51 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:33:50 9,50 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:33:54 9,49 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:34:10 9,48 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:34:14 9,47 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:34:30 9,46 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:34:34 9,45 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:34:50 9,44 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:34:54 9,43 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:35:12 9,42 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:35:15 9,41 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:35:31 9,40 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:35:34 9,39 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:35:51 9,38 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:35:54 9,37 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:38:14 9,36 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0051 - TERMÔMETRO INFRAVERMELHO
Data Valor CNPJ Situação

08/06/2021 - 16:07:14 435,76 (proposta) 24.550.559/0001-53 - WORKOUT
COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

09/06/2021 - 13:57:00 100,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA
16/07/2021 14:39:00

10/06/2021 - 15:16:23 200,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 11:00:32 280,00 (proposta) 37.014.740/0001-97 - MAPLE
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:55:44 120,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:24:07 158,60 (proposta) 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA
ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:41:24 196,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:54:08 237,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 10:46:56 158,18 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:59 187,09 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:03:34 114,60 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 07:39:54 300,00 (proposta) 31.636.399/0001-25 - JBL SERVIÇOS
E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital
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14/06/2021 - 08:46:46 228,00 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:35:33 534,53 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:32 116,40 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:42:39 114,59 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:43:13 102,70 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:49:43 99,00 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:50:45 90,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA
16/07/2021 14:39:00

0052 - TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 15:17:30 136,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:56:08 158,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:01:15 301,80 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 10:47:39 98,52 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:59 99,00 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA
16/07/2021 14:45:50

13/06/2021 - 15:11:37 151,37 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 07:40:26 350,00 (proposta) 31.636.399/0001-25 - JBL SERVIÇOS
E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

14/06/2021 - 08:47:26 105,00 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
16/07/2021 15:57:30

14/06/2021 - 13:36:27 76,88 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

Anexo do protocolo PT2021.08/CLHO-14757

Nome: 22 ATA sessão PE 034 2021.pdf, pág. 165 de 287

PR2021.03/CLHO-00898 - Pág 1435



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/08/2021 às 15:46:17.
Página 166 de 287

14/06/2021 - 14:52:43 153,75 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:43:22 130,78 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0053 - ESTETOSCÓPIO
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 13:57:17 50,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:31:57

10/06/2021 - 15:33:03 64,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:56:25 40,21 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:42:04 142,50 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 17:01:33 50,55 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 10:48:00 113,19 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:38:02 29,95 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:10:42 40,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 08:48:27 127,50 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:37:15 18,15 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:43 39,00 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:43:27 21,91 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:50:50 16,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:31:57
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22/06/2021 - 15:50:54 15,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:50:59 14,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:31:57

22/06/2021 - 15:51:02 13,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:51:20 13,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:31:57

22/06/2021 - 15:51:23 12,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:52:39 12,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:31:57

22/06/2021 - 15:52:42 11,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

0054 - SENSOR PARA OXIMETRIA
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 13:58:26 800,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:32:31

11/06/2021 - 11:01:09 350,00 (proposta) 37.014.740/0001-97 - MAPLE
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:56:44 570,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:02:09 3.120,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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13/06/2021 - 15:12:44 569,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 07:40:57 550,00 (proposta) 31.636.399/0001-25 - JBL SERVIÇOS
E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

14/06/2021 - 12:19:56 450,00 (proposta) 40.651.591/0001-81 - ANA PAULA
FARIAS MAIA 01152307266

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:43:39 1.352,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:50:55 510,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:32:31

0055 - ESFIGMOMANÔMETRO
Data Valor CNPJ Situação

08/06/2021 - 16:07:39 158,86 (proposta) 24.550.559/0001-53 - WORKOUT
COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

09/06/2021 - 13:58:58 100,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:33:12

10/06/2021 - 15:33:49 132,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:57:03 78,90 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:42:51 182,25 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 17:02:32 163,95 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 10:48:38 112,41 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:59 140,80 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:14:12 78,65 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39
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14/06/2021 - 07:41:33 350,00 (proposta) 31.636.399/0001-25 - JBL SERVIÇOS
E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

14/06/2021 - 13:38:51 65,01 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:43 76,53 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:43:45 71,05 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:51:05 64,80 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:33:12

22/06/2021 - 15:51:08 64,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

0056 - FILTRO PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 13:59:29 30,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:33:52

11/06/2021 - 15:57:21 71,25 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:02:54 51,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:37:59 23,54 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:15:15 71,20 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 07:42:11 50,00 (proposta) 31.636.399/0001-25 - JBL SERVIÇOS
E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:43:54 23,53 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:50:28 19,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:33:52
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0057 - FILTRO BACTERIANO – HEPA VC 150 – 150ML
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 14:00:00 100,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido

11/06/2021 - 15:59:01 13,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:41:22 48,00 (proposta) 12.844.060/0001-70 - Alvivere Soluções
Farmacêuticas

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 15/07/2021 12:36:19

11/06/2021 - 17:03:13 210,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

13/06/2021 - 15:16:16 12,99 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 07:42:38 50,00 (proposta) 31.636.399/0001-25 - JBL SERVIÇOS
E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

14/06/2021 - 13:40:00 234,90 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:42:39 47,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:43:42 32,12 12.844.060/0001-70 - Alvivere Soluções
Farmacêuticas

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 15/07/2021 12:36:19

22/06/2021 - 15:44:14 91,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:47:13 85,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido

22/06/2021 - 15:51:00 12,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0058 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº08
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:59:20 6,59 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:03:28 10,29 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:37:59 1,33 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA
16/07/2021 14:47:00

13/06/2021 - 15:17:22 6,55 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 08:51:24 3,38 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido
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14/06/2021 - 09:30:37 6,46 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

14/06/2021 - 13:40:57 4,46 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:43 6,39 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:42:39 1,32 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:45:39 4,47 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0059 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº10
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:59:36 6,88 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:03:42 10,29 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:37:59 1,38 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA
16/07/2021 14:47:21

13/06/2021 - 15:18:43 6,81 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 08:52:19 3,38 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 09:30:32 5,25 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

14/06/2021 - 13:41:44 3,99 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:43 6,67 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:42:39 1,37 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:44:44 4,46 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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0060 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº12
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 15:59:57 6,92 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:04:01 7,32 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 10:50:36 4,15 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:59 1,41 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA
16/07/2021 14:47:39

13/06/2021 - 15:19:50 6,90 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 08:53:24 3,38 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:42:22 3,75 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:31 6,71 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:42:39 1,40 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:45:10 3,17 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0061 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº14
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:00:22 7,10 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:04:27 7,32 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 10:51:10 4,15 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:59 1,45 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA
16/07/2021 14:48:13

13/06/2021 - 15:20:40 7,09 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39
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14/06/2021 - 08:54:39 3,38 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:44:13 3,75 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:31 6,89 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:42:51 1,44 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:46:01 3,17 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0062 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº16
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:00:37 7,20 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:04:40 7,32 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 10:51:28 4,15 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:59 1,66 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:21:21 7,15 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 08:55:52 3,38 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:44:47 3,75 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:31 6,98 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:42:51 1,65 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:46:05 3,17 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:51:12 1,64 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:51:16 1,63 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:51:34 1,62 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:51:38 1,61 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:51:53 1,60 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:51:56 1,59 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:52:18 1,58 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:52:21 1,57 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:52:39 1,56 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:52:42 1,55 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:52:59 1,54 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:53:02 1,53 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:55:30 1,52 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0063 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº18
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:00:52 7,30 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:04:55 7,32 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 10:51:49 4,15 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:58 1,84 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido
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13/06/2021 - 15:21:58 7,28 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 08:56:20 3,38 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:46:48 3,75 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:31 7,08 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:42:51 1,83 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:46:09 3,17 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:51:12 1,82 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:51:16 1,81 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:51:34 1,80 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:51:38 1,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:51:53 1,78 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:51:56 1,77 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:52:18 1,76 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:52:21 1,75 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:52:39 1,74 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:52:42 1,73 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:52:57 1,72 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:53:02 1,71 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:55:36 1,70 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0064 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº20
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:01:06 7,35 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:05:10 7,32 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:04:18 5,25 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:58 1,99 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA
16/07/2021 14:48:37

13/06/2021 - 15:22:42 7,32 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 08:56:57 3,38 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:47:20 3,75 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:31 7,13 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:42:51 1,98 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:46:13 3,17 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0065 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº22
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:01:22 7,35 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:05:28 7,32 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:16:25 5,25 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:58 1,84 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA
16/07/2021 14:49:10
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13/06/2021 - 15:23:38 7,34 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 08:59:37 3,38 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:47:52 3,75 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:43 7,13 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:42:51 1,83 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:46:18 3,17 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0066 - MÁSCARA DE VENTURI
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 14:00:31 50,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:34:30

10/06/2021 - 15:35:15 40,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:01:48 32,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:43:52 105,50 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 17:05:44 57,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:37:58 50,05 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:24:38 39,40 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 09:00:38 39,90 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 13:49:12 22,95 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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14/06/2021 - 14:52:31 31,53 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:46:25 24,70 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:46:42 20,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:34:30

22/06/2021 - 15:46:45 19,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:46:49 16,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:34:30

22/06/2021 - 15:46:53 15,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:47:22 15,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:34:30

22/06/2021 - 15:47:26 14,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:47:31 13,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:34:30

22/06/2021 - 15:47:36 12,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:49:27 10,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:34:30

22/06/2021 - 15:49:30 9,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

0067 - FILMES RADIOGRÁFICOS 35X35
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:02:05 483,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:45:12 730,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 17:06:08 921,60 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:14:37 626,36 (proposta) 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

12/06/2021 - 11:17:13 476,90 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:38:02 579,15 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:27:06 461,74 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 09:01:38 84,00 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - pediu desistência do item 16/07/2021 15:40:03

14/06/2021 - 13:49:59 385,80 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:30 469,00 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:42:51 83,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:43:56 458,80 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

22/06/2021 - 15:46:30 399,36 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:51:12 385,79 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0068 - FILMES RADIOGRÁFICOS 30X40
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:02:41 483,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:45:49 680,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 17:06:34 885,60 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:16:08 613,58 (proposta) 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

12/06/2021 - 11:38:02 567,34 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:27:59 469,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 09:02:29 84,00 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - pediu desistência do item 16/07/2021 15:41:07

14/06/2021 - 13:51:46 423,00 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:30 469,00 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:44:19 449,43 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

22/06/2021 - 15:46:40 383,76 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:46:43 383,75 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

0069 - FILMES RADIOGRÁFICOS 24X30
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:02:58 483,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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11/06/2021 - 16:46:25 410,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 17:06:51 529,20 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:17:14 350,62 (proposta) 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

12/06/2021 - 11:17:45 287,28 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:38:02 340,39 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:29:06 398,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 09:03:35 43,50 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - pediu desistência do item 16/07/2021 15:41:26

14/06/2021 - 13:52:48 220,50 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:30 469,00 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:44:32 256,82 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

22/06/2021 - 15:46:53 229,32 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0070 - FILMES RADIOGRÁFICOS 18X24
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:03:12 483,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:47:34 244,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 17:07:07 320,40 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:18:50 220,89 (proposta) 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21
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12/06/2021 - 11:18:09 169,10 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:38:02 204,23 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:29:54 366,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 09:04:32 28,50 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - pediu desistência do item 16/07/2021 15:41:43

14/06/2021 - 13:53:21 132,00 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:30 469,00 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:42:51 28,49 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:44:49 161,79 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

22/06/2021 - 15:46:58 138,84 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0071 - FILMES RADIOGRÁFICOS 35X43
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:03:31 483,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:48:15 882,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 17:09:31 1.123,20 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:19:49 769,54 (proposta) 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

12/06/2021 - 11:18:39 579,50 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:58 711,55 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido
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13/06/2021 - 15:33:54 488,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 09:05:36 87,00 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - pediu desistência do item 16/07/2021 15:42:07

14/06/2021 - 13:54:35 483,00 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:30 469,00 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:44:58 563,67 69.554.434/0001-30 - GM
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 14/07/2021 13:02:21

22/06/2021 - 15:47:37 486,72 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0072 - ÉCRAN 35X35
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:04:06 490,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:09:57 5.715,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:19:13 3.557,56 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:58 2.657,60 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:33:43 467,80 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 13:55:30 2.310,06 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:30 475,30 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:43:04 467,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:47:51 2.476,50 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:48:56 462,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:51:24 461,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:51:33 461,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:51:48 460,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:52:06 459,99 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:52:21 459,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:52:29 459,50 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:52:45 459,49 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:52:54 459,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:53:09 458,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:53:20 450,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:53:36 449,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:53:42 440,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:54:00 439,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:55:38 435,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:55:53 434,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:56:00 434,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:56:14 433,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:56:57 433,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:57:12 432,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:58:01 432,85 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:58:17 432,84 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:59:00 432,80 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:59:15 432,79 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:59:54 432,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:00:10 431,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:01:21 431,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:01:36 430,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 16:02:00 429,98 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:02:14 429,97 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:02:49 429,95 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

0073 - ÉCRAN 30X40
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:04:23 490,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:10:20 5.415,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:19:44 3.407,37 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:58 2.545,40 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:33:11 467,80 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 13:56:49 2.189,33 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:29 475,30 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:43:04 467,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:47:59 2.346,50 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:49:01 462,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39
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22/06/2021 - 15:49:04 461,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:49:55 461,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:50:00 460,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:51:38 460,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:51:41 459,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:51:52 459,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:51:56 458,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:52:12 458,50 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:52:17 458,49 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:52:23 458,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39
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22/06/2021 - 15:52:26 457,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:52:36 457,75 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:52:41 457,74 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:52:47 457,72 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:52:50 457,71 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:52:59 450,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:53:02 449,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:53:10 445,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:53:13 444,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:53:25 444,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39
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22/06/2021 - 15:53:29 443,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:53:37 440,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:53:40 439,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:53:47 435,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

0074 - ÉCRAN 24X30
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:04:43 490,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:10:46 3.450,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:20:10 2.090,95 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:58 1.562,00 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:35:06 467,80 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 13:57:49 1.392,48 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:29 475,30 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:43:04 467,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:48:13 1.495,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:51:44 460,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:51:47 459,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:51:57 459,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:52:00 458,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:52:18 458,50 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:52:21 458,49 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:52:42 458,10 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:52:45 458,09 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:53:04 450,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:53:07 449,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:53:15 445,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:53:19 444,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:53:31 444,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:53:34 443,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:53:51 440,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:53:54 439,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:55:42 435,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:55:45 434,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:56:05 434,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:56:08 433,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:56:52 433,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:56:55 432,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:57:03 432,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:57:06 431,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:58:06 431,95 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:58:09 431,94 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:59:05 431,80 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:59:09 431,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:59:59 431,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:00:03 430,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 16:01:27 430,00 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:01:30 429,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:01:53 429,98 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:01:57 429,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:02:06 429,95 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:02:10 429,94 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:02:54 429,90 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:02:57 429,89 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:03:42 429,85 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:03:45 429,84 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 16:04:51 429,80 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:04:54 429,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:05:14 429,75 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:05:17 429,74 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:06:38 429,70 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:06:41 429,69 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:08:05 429,68 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:08:08 429,67 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:09:12 429,65 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:09:15 429,64 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 16:10:08 429,63 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:10:12 429,62 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

0075 - ÉCRAN 18X24
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:04:59 490,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:11:04 2.292,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:20:35 1.236,90 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:58 924,00 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:35:56 467,80 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 13:58:36 2.310,06 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:29 475,30 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Válido

22/06/2021 - 15:43:04 467,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:48:19 993,20 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

15/07/2021 - 13:42:02 475,29 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0076 - ÉCRAN 35X43
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:05:25 490,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:11:21 6.849,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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12/06/2021 - 11:21:02 4.290,87 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:58 3.205,40 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:36:36 467,80 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 13:59:59 2.310,06 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:29 475,30 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:43:04 467,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:48:29 2.967,90 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0077 - TOALHA IMPREGNADA COM GLUCONATO DE CLOREXIDINE PARA HIGIENE DE PACIENTES EM ISOLAMENTO
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:07:08 55,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:11:43 66,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

13/06/2021 - 15:37:51 54,90 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 09:07:58 25,50 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
15/07/2021 11:07:40

22/06/2021 - 15:48:39 28,60 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0078 - TOALHA PARA BANHO DE PACIENTE NO LEITO
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:07:38 12,20 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:12:00 22,17 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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13/06/2021 - 15:38:52 12,15 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:48:57 12,14 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:49:35 12,13 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:50:42 12,11 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0079 - MANTA PARA AQUECIMENTO
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:07:53 1.200,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:12:52 16,02 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

13/06/2021 - 15:39:47 1.198,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 14:52:29 1.164,00 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

16/07/2021 - 15:52:52 7,80 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0080 - TORNIQUETE PARA COLETA DE SANGUE
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 15:37:15 13,75 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:08:08 35,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:13:15 360,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:23:04 8,42 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

13/06/2021 - 15:40:37 34,92 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39
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14/06/2021 - 14:52:28 33,95 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:43:40 156,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

16/07/2021 - 15:45:23 16,22 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0081 - COLETOR DESCARTÁVEL PARA PERFUROCORTANTES
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 15:38:52 13,50 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:08:31 10,25 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:35:41 16,95 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 23:17:48 10,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 11:23:38 10,00 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:58 12,10 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:41:29 9,79 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 09:09:04 6,38 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 14:00:56 9,03 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:28 9,94 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:43:19 6,37 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:43:53 7,35 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0082 - BOMBA DE INFUSÃO
Data Valor CNPJ Situação
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09/06/2021 - 14:01:00 10.000,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:35:45

10/06/2021 - 15:50:47 21.196,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 13/07/2021 10:32:54

11/06/2021 - 09:10:30 8.000,00 (proposta) 31.770.650/0001-40 - Brumed Comercio
Atacadista e Manutenção de
equipamentos Hospitalares Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
14/07/2021 17:35:32

11/06/2021 - 14:58:16 9.000,00 (proposta) 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para... 14/07/2021 14:02:50

11/06/2021 - 15:26:25 20.000,00 (proposta) 22.635.177/0001-05 - MEDCOM EIRELI Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:08:59 10.099,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:49:09 11.190,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 17:36:07 32.832,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

13/06/2021 - 15:42:34 10.094,50 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 14:01:41 10.935,00 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:43:19 7.999,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:44:18 14.227,20 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:46:38 6.000,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:35:45

22/06/2021 - 15:46:41 5.999,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:46:46 5.000,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:35:45

22/06/2021 - 15:46:50 4.999,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:47:18 4.500,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:35:45

22/06/2021 - 15:47:21 4.499,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:47:27 4.200,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:35:45

22/06/2021 - 15:47:30 4.199,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:47:46 3.900,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:35:45
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22/06/2021 - 15:47:49 3.899,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:49:19 3.700,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:35:45

22/06/2021 - 15:49:23 3.699,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:50:18 3.500,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:35:45

22/06/2021 - 15:50:21 3.499,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:50:35 3.300,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:35:45

22/06/2021 - 15:50:38 3.299,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:51:12 3.100,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:35:45

22/06/2021 - 15:51:16 3.099,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:52:29 2.900,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:35:45

22/06/2021 - 15:52:32 2.899,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

0083 - BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 09:10:54 8.000,00 (proposta) 31.770.650/0001-40 - Brumed Comercio
Atacadista e Manutenção de
equipamentos Hospitalares Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
14/07/2021 17:35:32

11/06/2021 - 15:00:02 12.000,00 (proposta) 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para... 14/07/2021 14:02:50

11/06/2021 - 15:26:27 20.000,00 (proposta) 22.635.177/0001-05 - MEDCOM EIRELI Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:09:19 10.246,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:36:29 40.302,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

13/06/2021 - 15:43:42 10.244,98 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:44:55 17.464,20 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0084 - BOMBA DE INFUSÃO PARA MEDICAMENTOS
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 14:01:33 10.000,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:37:07

11/06/2021 - 09:11:18 8.000,00 (proposta) 31.770.650/0001-40 - Brumed Comercio
Atacadista e Manutenção de
equipamentos Hospitalares Eireli

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

Anexo do protocolo PT2021.08/CLHO-14757

Nome: 22 ATA sessão PE 034 2021.pdf, pág. 202 de 287

PR2021.03/CLHO-00898 - Pág 1472



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/08/2021 às 15:46:17.
Página 203 de 287

11/06/2021 - 15:01:37 9.000,00 (proposta) 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para... 14/07/2021 14:02:50

11/06/2021 - 15:26:30 20.000,00 (proposta) 22.635.177/0001-05 - MEDCOM EIRELI Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:09:40 10.099,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:36:49 32.832,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

13/06/2021 - 15:44:51 10.094,50 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:45:09 14.227,20 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:45:56 8.000,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:37:07

22/06/2021 - 15:51:39 7.999,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:52:05 7.000,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:37:07

0085 - VENTILADOR MECÂNICO
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 14:01:56 40.000,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:39:20
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10/06/2021 - 16:06:15 20.520,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 13/07/2021 10:32:54

11/06/2021 - 15:03:53 50.000,00 (proposta) 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para... 14/07/2021 14:02:50

11/06/2021 - 16:10:00 64.256,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 17:37:13 167.670,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

13/06/2021 - 15:45:55 64.250,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:45:37 72.670,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0086 - SENSOR DE O2
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 14:02:19 800,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:10:22 550,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:37:32 1.770,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

13/06/2021 - 15:46:47 545,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 07:43:51 3.500,00 (proposta) 31.636.399/0001-25 - JBL SERVIÇOS
E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

14/06/2021 - 12:24:14 500,00 (proposta) 40.651.591/0001-81 - ANA PAULA
FARIAS MAIA 01152307266

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:45:47 767,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0087 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO
Data Valor CNPJ Situação
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09/06/2021 - 14:02:58 15.000,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:40:19

10/06/2021 - 16:11:32 43.453,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 13/07/2021 10:32:54

11/06/2021 - 09:11:48 15.000,00 (proposta) 31.770.650/0001-40 - Brumed Comercio
Atacadista e Manutenção de
equipamentos Hospitalares Eireli

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 15:06:13 15.000,00 (proposta) 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A
empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para... 14/07/2021 14:02:50

11/06/2021 - 16:11:18 13.300,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:38:07 37.500,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

13/06/2021 - 15:47:40 13.298,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 12:25:08 18.000,00 (proposta) 40.651.591/0001-81 - ANA PAULA
FARIAS MAIA 01152307266

Válido

14/06/2021 - 14:02:18 17.850,00 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:43:19 13.297,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:45:41 11.500,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:40:19
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22/06/2021 - 15:45:45 11.499,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:45:59 16.250,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:46:28 9.020,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:40:19

22/06/2021 - 15:46:31 9.019,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:48:03 7.000,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:40:19

22/06/2021 - 15:48:07 6.999,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:48:40 6.000,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:40:19

22/06/2021 - 15:48:44 5.999,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:51:36 5.700,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:40:19

22/06/2021 - 15:51:40 5.699,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

Anexo do protocolo PT2021.08/CLHO-14757

Nome: 22 ATA sessão PE 034 2021.pdf, pág. 206 de 287

PR2021.03/CLHO-00898 - Pág 1476



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/08/2021 às 15:46:17.
Página 207 de 287

22/06/2021 - 15:52:14 5.400,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:40:19

22/06/2021 - 15:52:18 5.399,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:53:13 5.200,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:40:19

22/06/2021 - 15:53:16 5.199,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:53:36 5.000,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:40:19

22/06/2021 - 15:53:40 4.999,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

0088 - CONECTORES PARA VENTILADORES
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:11:38 711,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:38:30 57,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

13/06/2021 - 15:48:29 708,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 07:44:29 100,00 (proposta) 31.636.399/0001-25 - JBL SERVIÇOS
E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:51:39 707,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0089 - CIRCUITOS PARA O VENTILADOR/RESPIRATÓRIOS INFANTIL
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 14:04:12 1.000,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido
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11/06/2021 - 16:12:26 711,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:38:46 930,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

13/06/2021 - 15:50:28 708,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 15:45:13 670,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido

22/06/2021 - 15:46:21 660,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:48:13 620,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido

22/06/2021 - 15:50:33 610,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:51:39 609,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:51:51 550,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido

22/06/2021 - 15:52:05 549,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:52:50 540,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:53:04 539,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:53:33 530,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:53:43 500,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido

22/06/2021 - 15:54:00 499,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:54:34 490,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:54:49 489,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:55:17 480,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:55:33 479,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:55:49 470,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:56:04 469,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:56:09 420,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido

22/06/2021 - 15:56:25 419,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:56:33 415,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:56:47 414,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:57:19 410,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:57:33 409,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:58:09 403,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:58:24 402,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0090 - CIRCUITOS PARA O VENTILADOR/RESPIRATÓRIOS INFANTIL.
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Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 14:04:37 1.000,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido

11/06/2021 - 16:12:50 711,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:39:03 930,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

13/06/2021 - 15:51:17 708,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 07:45:02 650,00 (proposta) 31.636.399/0001-25 - JBL SERVIÇOS
E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:45:09 670,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido

22/06/2021 - 15:46:33 660,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:48:16 620,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido

22/06/2021 - 15:50:40 610,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:51:55 550,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido

22/06/2021 - 15:53:44 540,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0091 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL INFANTIL
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 14:04:59 200,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:41:19

11/06/2021 - 16:13:33 1.500,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:39:55 10.200,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:25:07 4.647,50 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:58 5.500,00 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:52:10 1.432,50 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39
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14/06/2021 - 09:10:42 165,00 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
16/07/2021 10:58:18

14/06/2021 - 14:05:05 115,88 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:28 1.455,00 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:44:47 105,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:41:19

22/06/2021 - 15:44:50 104,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:46:10 95,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:41:19

22/06/2021 - 15:46:13 94,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:47:57 4.420,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:48:20 80,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:41:19

22/06/2021 - 15:48:24 79,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 15:49:01 70,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 12:41:19

22/06/2021 - 15:49:04 69,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

16/07/2021 - 15:47:43 246,48 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0092 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL NEONATAL
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 14:05:15 2.000,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - o valor estimado é 246,48. indagado sobre a negociação o
fornecedor não manifestou interesse, restando assim desclassificado
com base no item 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance
vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível. 15/07/2021 16:07:23

11/06/2021 - 16:13:56 1.500,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:40:22 10.200,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:25:36 4.647,50 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:58 5.500,00 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:52:55 1.432,50 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 09:11:48 165,00 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
15/07/2021 11:29:14

14/06/2021 - 14:05:15 115,88 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:28 1.455,00 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Válido

22/06/2021 - 15:44:30 1.300,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - o valor estimado é 246,48. indagado sobre a negociação o
fornecedor não manifestou interesse, restando assim desclassificado
com base no item 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance
vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível. 15/07/2021 16:07:23

22/06/2021 - 15:48:10 4.420,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

15/07/2021 - 17:10:12 1.454,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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15/07/2021 - 17:20:28 246,48 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0093 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL ADULTO
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 14:05:32 200,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido

10/06/2021 - 16:24:39 190,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 13/07/2021 10:32:54

11/06/2021 - 16:14:14 1.500,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:50:00 1.984,07 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 17:40:36 10.200,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:26:25 3.978,26 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:58 4.840,00 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:53:52 1.432,50 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 09:12:35 165,00 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 14:05:22 115,88 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:27 1.455,00 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:44:39 105,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido

22/06/2021 - 15:44:42 104,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:46:05 95,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido
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22/06/2021 - 15:46:09 94,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:48:22 4.420,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:48:24 80,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido

22/06/2021 - 15:48:27 79,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:49:04 70,00 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Válido

22/06/2021 - 15:49:07 69,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:51:54 94,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:53:34 69,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:53:37 69,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:56:03 69,96 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0094 - ASPIRADOR
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 14:05:51 800,00 (proposta) 07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao
Felipe Produtos Para Saude Eireli

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

10/06/2021 - 16:38:59 470,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 13/07/2021 10:32:54

11/06/2021 - 16:14:37 5.242,30 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:40:56 7.389,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Cancelado - o valor estimado é 979,68. indagado sobre a negociação o
fornecedor não manifestou na negociação, restando assim
desclassificado com base no item 8.2. Será desclassificada a proposta
ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível. 16/07/2021 16:02:03

12/06/2021 - 11:26:55 1.805,00 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31
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12/06/2021 - 11:37:57 653,40 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA
16/07/2021 14:49:30

13/06/2021 - 15:54:34 5.200,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 14:05:30 2.053,50 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:27 5.085,03 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:43:32 469,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:48:38 3.201,90 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Cancelado - o valor estimado é 979,68. indagado sobre a negociação o
fornecedor não manifestou na negociação, restando assim
desclassificado com base no item 8.2. Será desclassificada a proposta
ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível. 16/07/2021 16:02:03

16/07/2021 - 16:12:49 979,68 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0095 - RESPIRON
Data Valor CNPJ Situação

08/06/2021 - 16:08:10 62,90 (proposta) 24.550.559/0001-53 - WORKOUT
COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

10/06/2021 - 16:42:01 50,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:14:57 42,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:41:14 144,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:37:57 61,23 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:55:28 42,48 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 12:27:40 65,00 (proposta) 40.651.591/0001-81 - ANA PAULA
FARIAS MAIA 01152307266

Válido

14/06/2021 - 14:05:39 1,19 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:27 41,23 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:48:47 62,40 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:51:54 42,47 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0096 - CPAP
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 16:45:06 4.039,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 09:12:16 4.000,00 (proposta) 31.770.650/0001-40 - Brumed Comercio
Atacadista e Manutenção de
equipamentos Hospitalares Eireli

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 16:15:13 4.334,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:50:34 3.670,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 17:41:30 12.921,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:27:26 4.020,01 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

13/06/2021 - 15:56:12 4.332,00 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 12:26:02 3.900,00 (proposta) 40.651.591/0001-81 - ANA PAULA
FARIAS MAIA 01152307266

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-
mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado
no processo. 14/07/2021 10:42:31

14/06/2021 - 14:52:27 4.203,98 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:48:59 5.599,10 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:52:32 3.899,99 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

0097 - CASSETE DE TESTE RÁPIDO (UTILIZADOS PARA COVID – 19 IGM/IGG
Data Valor CNPJ Situação

09/06/2021 - 14:49:17 17,00 (proposta) 18.252.904/0001-70 - HEALTH CARE
DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
COS

Válido
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10/06/2021 - 17:42:45 33,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 13/07/2021 10:32:54

11/06/2021 - 16:18:11 26,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:41:49 30,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

13/06/2021 - 15:57:12 25,98 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 07:46:00 80,00 (proposta) 31.636.399/0001-25 - JBL SERVIÇOS
E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

14/06/2021 - 09:19:44 21,32 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 14:52:27 25,22 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:49:09 16,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0098 - TUBO DE COLETA DE SANGUE
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:18:29 1,35 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:42:08 2,10 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:37:57 1,46 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:58:01 1,29 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 09:20:34 2,16 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 14:06:07 0,80 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:27 1,31 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:49:26 0,91 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0099 - TUBO DE COLETA DE URINA
Data Valor CNPJ Situação
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11/06/2021 - 16:18:44 1,35 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:42:32 5,28 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

13/06/2021 - 15:58:46 1,29 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 09:21:24 4,64 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 14:52:26 1,31 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:49:39 2,29 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0100 - COPO COLETOR DE URINA
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:19:01 1,55 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:42:50 5,28 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:37:57 0,66 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 15:59:41 1,48 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 09:22:05 0,45 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 14:06:19 0,30 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:42 1,50 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:49:54 2,29 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:51:54 0,29 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:51:58 0,28 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:52:18 0,27 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:52:21 0,26 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:52:39 0,25 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 15:52:42 0,24 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:52:59 0,23 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:53:02 0,22 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:53:19 0,21 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:53:22 0,20 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:55:54 0,19 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

0101 - KIT DE UROCULTURA
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:19:20 11,20 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:43:41 5,28 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

13/06/2021 - 16:00:33 11,15 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

0102 - SERINGA DE GASOMETRIA C/OU S/AGULHA
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:19:44 8,59 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:43:57 31,32 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

13/06/2021 - 16:01:29 8,50 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 09:23:21 10,94 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

22/06/2021 - 15:58:50 13,57 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0103 - DESINFETANTES 01 LITRO
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:20:00 5,50 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:46:26 6,30 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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13/06/2021 - 16:02:19 5,25 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 09:24:47 27,96 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido

14/06/2021 - 14:06:33 26,15 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:42 5,34 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:58:10 5,24 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:59:26 5,23 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:06:29 5,22 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:07:47 5,21 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:08:03 5,20 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:08:30 5,19 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:08:45 5,18 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:09:00 5,10 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:09:17 5,09 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:09:42 5,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:09:58 4,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:10:34 4,89 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:11:17 4,88 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:11:46 4,75 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:12:01 4,74 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:12:12 4,70 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:12:28 4,69 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:12:57 4,50 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:13:12 4,49 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:13:26 4,40 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:13:41 4,39 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 16:14:13 4,30 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:14:30 4,29 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:14:59 4,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:15:15 3,99 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:15:35 3,80 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:15:49 3,79 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:16:03 3,55 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:16:18 3,54 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:16:28 3,51 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:16:53 3,50 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:17:06 3,47 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:17:21 3,46 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:17:31 3,44 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:17:45 3,43 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:17:51 3,42 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:18:05 3,41 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:18:21 3,40 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0104 - ALCOOL LIQUIDO 01 LITRO
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 16:51:06 10,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 13/07/2021 10:32:54

11/06/2021 - 16:20:16 14,80 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:25:11 14,18 (proposta) 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA
ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 17:46:48 15,60 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 23:18:44 8,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital
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12/06/2021 - 11:28:08 14,25 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:57 10,12 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 16:03:47 14,13 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 09:25:42 5,33 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
15/07/2021 11:29:56

14/06/2021 - 14:06:44 7,25 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:42 14,36 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:58:10 5,32 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:59:37 6,76 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:04:22 5,34 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 16:07:03 5,30 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:07:06 5,29 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:07:19 5,28 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39
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22/06/2021 - 16:07:22 5,27 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:07:50 5,26 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:07:53 5,25 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:08:27 5,24 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:08:31 5,23 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:08:55 5,22 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:08:58 5,21 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:10:33 5,20 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:10:36 5,19 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:11:06 5,18 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39
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22/06/2021 - 16:11:09 5,17 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:11:26 5,16 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:11:30 5,15 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:11:50 5,14 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:11:54 5,13 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:13:06 5,10 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:13:09 5,09 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:13:55 5,08 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:13:58 5,07 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:14:32 5,06 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39
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22/06/2021 - 16:14:35 5,05 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:15:33 5,04 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:15:36 5,03 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:16:20 5,02 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:16:23 5,01 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

0105 - ÁLCOOL GEL 500 ML
Data Valor CNPJ Situação

10/06/2021 - 16:55:15 14,00 (proposta) 05.061.273/0001-60 - MIX COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os
documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 13/07/2021 10:32:54

11/06/2021 - 16:20:38 9,90 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 16:25:30 12,29 (proposta) 29.426.310/0001-54 - CIRURGICA
ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

11/06/2021 - 17:47:13 16,50 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

11/06/2021 - 23:19:03 7,00 (proposta) 37.970.604/0001-70 - C R VIEIRA
PRODUTOS HOSPITALARES

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

12/06/2021 - 11:28:37 7,70 (proposta) 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

12/06/2021 - 11:37:57 9,55 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido
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13/06/2021 - 16:04:37 9,45 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 09:26:45 6,14 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
15/07/2021 11:30:36

14/06/2021 - 14:06:54 6,21 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

14/06/2021 - 14:52:42 9,60 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:58:10 6,13 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 15:59:43 7,15 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:04:08 6,15 18.496.658/0001-00 - FELIX
CARVALHO LTDA

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
12/07/2021 18:02:31

22/06/2021 - 16:06:58 6,12 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:07:02 6,11 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:07:14 6,10 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:07:17 6,09 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 16:07:44 6,08 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:07:47 6,07 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:08:15 6,06 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:08:19 6,05 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:08:32 6,04 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:08:36 6,03 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:08:59 6,02 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:09:03 6,01 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:10:27 5,99 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:10:30 5,98 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 16:11:02 5,97 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:11:06 5,96 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:11:16 5,95 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:11:19 5,94 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:11:44 5,89 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:11:47 5,88 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:12:04 5,85 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:12:07 5,84 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:12:59 5,10 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:13:02 5,09 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 16:13:50 5,08 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:13:53 5,07 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:14:35 5,06 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:14:38 5,05 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:15:38 5,04 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:15:41 5,03 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:16:23 5,02 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:16:26 5,01 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

0106 - SABONETE COM E SEM CLEREXIDINE 500 ML
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:20:57 14,25 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:47:39 72,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

13/06/2021 - 16:05:51 13,61 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 09:28:04 15,00 (proposta) 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

Válido
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14/06/2021 - 14:52:42 13,82 (proposta) 05.348.580/0001-26 - Drogarocha
Distribuidora de Medicamentos Ltda

Cancelado - Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as
informações do produto referentes ao prazo de validade e registro ou
inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4
do edital

22/06/2021 - 15:59:51 31,20 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

0107 - TOTEM
Data Valor CNPJ Situação

11/06/2021 - 16:21:17 850,00 (proposta) 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

11/06/2021 - 17:47:57 390,00 (proposta) 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

12/06/2021 - 11:37:57 770,00 (proposta) 08.516.958/0001-41 - Distrimed
Comércio e Representações Ltda

Válido

13/06/2021 - 16:07:00 811,75 (proposta) 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

14/06/2021 - 14:07:05 225,00 (proposta) 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:00:32 224,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:00:35 223,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:03:02 223,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:03:05 222,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:04:03 222,97 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:04:07 222,96 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:04:26 222,90 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:04:30 222,89 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:04:49 222,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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22/06/2021 - 16:04:52 221,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:05:16 221,97 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:05:20 221,96 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:05:39 221,95 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:05:42 221,94 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:06:06 221,90 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:06:09 221,89 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:06:27 221,88 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:06:30 221,87 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:06:45 221,86 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:06:48 221,85 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:06:55 221,83 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:06:59 221,82 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:07:15 221,81 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:07:18 221,80 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:07:36 221,79 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 16:07:40 221,78 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:07:48 221,77 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:07:52 221,76 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:07:55 221,75 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:07:58 221,74 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:08:13 221,73 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:08:17 221,72 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:08:24 221,70 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:08:27 221,69 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:08:43 221,68 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:08:46 221,67 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:08:52 221,65 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:08:56 221,64 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:09:07 221,60 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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22/06/2021 - 16:09:10 221,59 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:09:25 221,58 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:09:29 221,57 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:09:34 221,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:09:38 220,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:09:45 220,98 25.204.078/0001-59 - AVANÇO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

Cancelado - Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a
50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares
e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens
ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
13/07/2021 11:31:39

22/06/2021 - 16:09:48 220,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:09:55 215,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:09:59 214,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:10:15 214,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:10:18 214,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:10:25 210,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:10:28 209,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:10:40 200,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:10:43 199,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 16:10:58 199,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:11:01 199,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:11:08 190,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:11:11 189,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:11:27 189,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:11:30 189,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:11:35 180,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:11:38 179,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:11:53 179,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:11:56 179,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:12:04 175,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:12:07 174,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:12:22 174,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:12:25 173,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:12:40 173,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:12:43 173,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:12:50 172,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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22/06/2021 - 16:12:53 171,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:13:08 171,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:13:11 171,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:13:18 169,99 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:13:22 169,98 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:13:36 169,80 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:13:39 169,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:13:54 169,78 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:13:57 169,77 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:14:04 169,75 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:14:08 169,74 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:14:22 169,55 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:14:25 169,54 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:14:40 169,53 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:14:44 169,52 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:14:52 169,50 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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22/06/2021 - 16:14:55 169,49 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:15:07 169,45 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:15:10 169,44 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:15:22 169,43 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:15:25 169,42 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:15:40 169,41 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:15:44 169,40 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:15:56 169,39 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:15:59 169,38 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:16:13 169,35 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:16:16 169,34 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:16:31 169,33 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:16:34 169,32 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:16:50 169,31 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:16:53 169,30 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:17:10 169,29 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido
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22/06/2021 - 16:17:13 169,28 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:17:16 169,25 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:17:19 169,24 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:17:33 169,22 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:17:36 169,21 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:17:49 169,20 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:17:52 169,19 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:18:03 169,15 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:18:07 169,14 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:18:18 169,11 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:18:21 169,10 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:18:36 169,09 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:18:39 169,08 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:18:45 169,05 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:18:48 169,04 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:19:01 169,00 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Válido
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22/06/2021 - 16:19:04 168,99 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:19:19 168,98 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:19:23 168,97 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:19:39 168,96 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:19:43 168,95 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:20:01 168,94 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:20:07 168,93 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:20:22 168,92 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:20:25 168,91 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:20:42 168,90 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:20:45 168,89 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:21:02 168,88 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:21:05 168,87 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:21:22 168,86 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:21:25 168,85 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:21:42 168,84 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:21:45 168,83 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05
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22/06/2021 - 16:22:03 168,82 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:22:07 168,81 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:22:22 168,80 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:22:25 168,79 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:22:42 168,78 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:22:45 168,77 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:23:03 168,76 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:23:06 168,75 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:23:23 168,74 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:23:26 168,73 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:23:42 168,72 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:23:45 168,71 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:24:03 168,70 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:24:07 168,69 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:24:23 168,68 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

22/06/2021 - 16:24:27 168,67 10.645.510/0001-70 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA
LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente
com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 12/07/2021 17:32:05

22/06/2021 - 16:26:45 168,66 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU
CIA LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo
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0002 16/07/2021 - 11:23:42 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

PROPOSTA READEQUADA.pdf

0001 16/07/2021 - 11:44:18 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU CIA
LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA
PE 34.2021.pdf

0010 16/07/2021 - 13:07:46 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

NOVA READEQUADA COELHO NETO -
PAC SAUDE.pdf

0001 16/07/2021 - 16:22:39 10.464.744/0001-10 - A R DE ABREU CIA
LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA
PE 34.2021.pdf

0010 16/07/2021 - 16:47:09 31.317.338/0001-03 - PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

PROPOSTA READEQUADA COELHO
NETO - PAC SAUDE.pdf

0002 16/07/2021 - 17:09:27 37.014.105/0001-00 - WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

PROPOSTA READEQUADA.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

REIS INDUSTRIA
E COMERCIO DE
BOLSAS E
PROMOCIONAIS
EIRELI

11/06/2021 -
08:40

THIAGO
ORLANDI
IGNACCHITI
PIMENTEL

- - - - Documentos de
Habilitação

Cirurgica Sao
Felipe Produtos
Para Saude Eireli

11/06/2021 -
15:19

MARISTELA
BELOTTO
PELOZZO

- - - - Documentos de
Habilitação

A R DE ABREU
CIA LTDA

11/06/2021 -
17:43

adalberto rocha de
abreu

- - - - Documentos de
Habilitação

Distrimed
Comércio e
Representações
Ltda

12/06/2021 -
12:04

Clemilton Alves de
Souza Junior

- - - - Documentos de
Habilitação

WA
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
E MATERIAIS
HOSPITALARES
LTDA

14/06/2021 -
11:04

Abyhelles Soares
Viana

- - - - Documentos de
Habilitação

PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA
LTDA

14/06/2021 -
12:58

Patryne Rhavanne
da Silva Queiros

- - - - Documentos de
Habilitação

ANA PAULA
FARIAS MAIA
01152307266

14/06/2021 -
13:23

ANA PAULA
FARIAS MAIA

- - - - Documentos de
Habilitação

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

14/07/2021 - 10:42:31 ANA PAULA FARIAS MAIA
01152307266

40.651.591/0001-81 Item 0096 - CPAP

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado no processo.

14/07/2021 - 12:31:57 Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude Eireli

07.626.776/0001-60 Item 0053 - ESTETOSCÓPIO

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado no processo.

14/07/2021 - 12:32:31 Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude Eireli

07.626.776/0001-60 Item 0054 - SENSOR PARA OXIMETRIA

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado no processo.

14/07/2021 - 12:33:12 Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude Eireli

07.626.776/0001-60 Item 0055 - ESFIGMOMANÔMETRO

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado no processo.
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14/07/2021 - 12:33:52 Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude Eireli

07.626.776/0001-60 Item 0056 - FILTRO PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado no processo.

14/07/2021 - 12:34:30 Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude Eireli

07.626.776/0001-60 Item 0066 - MÁSCARA DE VENTURI

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado no processo.

14/07/2021 - 12:35:45 Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude Eireli

07.626.776/0001-60 Item 0082 - BOMBA DE INFUSÃO

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado no processo.

14/07/2021 - 12:37:07 Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude Eireli

07.626.776/0001-60 Item 0084 - BOMBA DE INFUSÃO PARA MEDICAMENTOS

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado no processo.

14/07/2021 - 12:39:20 Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude Eireli

07.626.776/0001-60 Item 0085 - VENTILADOR MECÂNICO

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado no processo.

14/07/2021 - 12:40:19 Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude Eireli

07.626.776/0001-60 Item 0087 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado no processo.

14/07/2021 - 12:41:19 Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude Eireli

07.626.776/0001-60 Item 0091 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL INFANTIL

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021 11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado no processo.

15/07/2021 - 10:55:35 PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-03 Item 0004 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS, LATÉX P

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 10:56:08 PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-03 Item 0005 - LUVAS DE PROCEDIMENTOS, LATÉX M

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 10:56:45 PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-03 Item 0007 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA PCT/100UND

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 11:00:18 PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-03 Item 0018 - SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 11:03:00 PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-03 Item 0035 - EQUIPO PARA MEDICAMENTO FOTOSSENSÍVEL

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 11:07:17 PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-03 Item 0037 - CONECTOR PARA INFUSÃO
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Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 11:07:40 PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-03 Item 0077 - TOALHA IMPREGNADA COM GLUCONATO DE CLOREXIDINE
PARA HIGIENE DE PACIENTES EM ISOLAMENTO

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 11:29:14 PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-03 Item 0092 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL NEONATAL

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 11:29:56 PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-03 Item 0104 - ALCOOL LIQUIDO 01 LITRO

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 11:30:36 PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-03 Item 0105 - ÁLCOOL GEL 500 ML

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 16:07:23 Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude Eireli

07.626.776/0001-60 Item 0092 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL NEONATAL

Desclassificação: o valor estimado é 246,48. indagado sobre a negociação o fornecedor não manifestou interesse, restando assim desclassificado com base no item 8.2. Será
desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

15/07/2021 - 17:28:34 Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-41 Item 0007 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA PCT/100UND

Desclassificação: o valor estimado é 118,56. indagado sobre a negociação o fornecedor não manifestou interesse, restando assim desclassificado com base no item 8.2. Será
desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

15/07/2021 - 18:01:21 REIS INDUSTRIA E
COMERCIO DE BOLSAS E
PROMOCIONAIS EIRELI

12.533.412/0001-76 Item 0007 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA PCT/100UND

Desclassificação: o valor estimado é 118,56. indagado sobre a negociação o fornecedor manifestou a impossibilidade de negociação, restando assim desclassificado com base
no item 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

16/07/2021 - 10:58:18 PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-03 Item 0091 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL INFANTIL

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

16/07/2021 - 14:39:00 Cirurgica Sao Felipe
Produtos Para Saude Eireli

07.626.776/0001-60 Item 0051 - TERMÔMETRO INFRAVERMELHO

Desclassificação: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:42:16 Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-41 Item 0024 - AGULHA 30X8,0, CX/100

Desclassificação: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:42:48 Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-41 Item 0025 - AGULHA 25X7,0 CX/100

Desclassificação: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:43:13 Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-41 Item 0026 - AGULHA 40X12 CX/100

Desclassificação: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:43:34 Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-41 Item 0027 - SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML

Desclassificação: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:44:00 Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-41 Item 0028 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 3,0ML

Desclassificação: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:44:22 Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-41 Item 0029 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 5,0 ML

Desclassificação: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:44:43 Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-41 Item 0030 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML

Desclassificação: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:45:19 Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-41 Item 0031 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML
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Desclassificação: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:45:50 Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-41 Item 0052 - TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA

Desclassificação: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:47:00 Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-41 Item 0058 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº08

Desclassificação: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:47:21 Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-41 Item 0059 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº10

Desclassificação: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:47:39 Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-41 Item 0060 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº12

Desclassificação: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:48:13 Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-41 Item 0061 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº14

Desclassificação: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:48:37 Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-41 Item 0064 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº20

Desclassificação: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:49:10 Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-41 Item 0065 - SONDA VESICAL DE DEMORA Nº22

Desclassificação: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:49:30 Distrimed Comércio e
Representações Ltda

08.516.958/0001-41 Item 0094 - ASPIRADOR

Desclassificação: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 15:14:28 WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-00 Item 0049 - MANGUITO

Desclassificação: o valor estimado é 23,40. indagado sobre a negociação o fornecedor manifestou a impossibilidade de negociação, restando assim desclassificado com base no
item 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

16/07/2021 - 15:40:03 PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-03 Item 0067 - FILMES RADIOGRÁFICOS 35X35

Desclassificação: pediu desistência do item

16/07/2021 - 15:41:07 PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-03 Item 0068 - FILMES RADIOGRÁFICOS 30X40

Desclassificação: pediu desistência do item

16/07/2021 - 15:41:26 PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-03 Item 0069 - FILMES RADIOGRÁFICOS 24X30

Desclassificação: pediu desistência do item

16/07/2021 - 15:41:43 PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-03 Item 0070 - FILMES RADIOGRÁFICOS 18X24

Desclassificação: pediu desistência do item

16/07/2021 - 15:42:07 PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-03 Item 0071 - FILMES RADIOGRÁFICOS 35X43

Desclassificação: pediu desistência do item

16/07/2021 - 15:57:30 PAC SAUDE
DISTRIBUIDORA LTDA

31.317.338/0001-03 Item 0052 - TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA

Desclassificação: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos
itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está
sendo emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

16/07/2021 - 16:02:03 WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA

37.014.105/0001-00 Item 0094 - ASPIRADOR

Desclassificação: o valor estimado é 979,68. indagado sobre a negociação o fornecedor não manifestou na negociação, restando assim desclassificado com base no item 8.2.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

16/07/2021 - 17:53 23/07/2021 - 18:00 28/07/2021 - 18:00

0001 - MÁSCARA CIRÚRGICA
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Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

25.204.078/0001-59 -
AVANÇO DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

16/07/2021 - 17:38:45 Sr.Pregoeiro a empresa AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS
declara intenção de entrar com recursos.

Deferido

25.204.078/0001-59 -
AVANÇO DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
EIRELE-ME

16/07/2021 - 17:40:33 ANALISE MINUCIOSA DAS PROPOSTAS VENCEDORAS, AS QUAIS
APRESENTAM FALHAS.

Deferido

Chat
Data Apelido Frase

07/06/2021 - 12:11 Sistema Conforme Art. 5º da MP 1.047/2021, nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial,
os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Parágrafo 1º Quando o prazo original
de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.

14/06/2021 - 15:49:53 Pregoeiro Boa tarde Srs. Fornecedores, o início da sessão atrasou devido a problemas técnicos, darei início agora a
analise das propostas.

14/06/2021 - 15:50:09 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

14/06/2021 - 17:31:42 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 0,68 cancelada pelo pregoeiro.

14/06/2021 - 17:31:42 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

14/06/2021 - 17:33:35 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 0,34 cancelada pelo pregoeiro.

14/06/2021 - 17:33:35 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

14/06/2021 - 17:34:07 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 0,30 cancelada pelo pregoeiro.

14/06/2021 - 17:34:07 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

14/06/2021 - 17:34:20 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 0,52 cancelada pelo pregoeiro.

14/06/2021 - 17:34:20 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

14/06/2021 - 17:34:34 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 0,80 cancelada pelo pregoeiro.

14/06/2021 - 17:34:34 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

14/06/2021 - 17:34:46 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

14/06/2021 - 17:34:46 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

14/06/2021 - 17:36:36 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 3,40 cancelada pelo pregoeiro.

14/06/2021 - 17:36:36 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

14/06/2021 - 17:36:50 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 2,30 cancelada pelo pregoeiro.

14/06/2021 - 17:36:50 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

14/06/2021 - 17:37:00 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 5,07 cancelada pelo pregoeiro.

14/06/2021 - 17:37:00 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

14/06/2021 - 17:37:10 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

14/06/2021 - 17:37:10 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

14/06/2021 - 17:37:38 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 1,36 cancelada pelo pregoeiro.

14/06/2021 - 17:37:38 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

14/06/2021 - 17:38:36 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 1,27 cancelada pelo pregoeiro.

14/06/2021 - 17:38:36 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

14/06/2021 - 17:38:50 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 2,08 cancelada pelo pregoeiro.

14/06/2021 - 17:38:50 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

14/06/2021 - 17:39:19 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

14/06/2021 - 17:39:19 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

14/06/2021 - 17:39:37 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 116,40 cancelada pelo pregoeiro.

14/06/2021 - 17:39:37 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital
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14/06/2021 - 17:39:49 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 85,00 cancelada pelo pregoeiro.

14/06/2021 - 17:39:49 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

14/06/2021 - 17:41:07 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 156,00 cancelada pelo pregoeiro.

14/06/2021 - 17:41:07 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

14/06/2021 - 17:42:38 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 90,00 cancelada pelo pregoeiro.

14/06/2021 - 17:42:38 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

14/06/2021 - 17:42:48 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 100,00 cancelada pelo pregoeiro.

14/06/2021 - 17:42:48 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

14/06/2021 - 18:15:07 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 15/06/2021 ás 09:00 horas

15/06/2021 - 09:02:28 Pregoeiro Bom dia Srs. Fornecedores, o processo está sendo reaberto para continuidade do certame.

15/06/2021 - 18:22:11 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 16/06/2021 ás 14:00 horas

16/06/2021 - 14:19:47 Pregoeiro Bom tarde Srs. Fornecedores, o processo está sendo reaberto para continuidade do certame.

16/06/2021 - 16:02:29 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 116,40 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:02:29 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:02:45 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 85,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:02:45 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:02:58 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 156,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:02:58 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:03:11 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 90,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:03:11 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:03:29 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 100,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:03:29 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:05:00 Sistema O item 0006 teve uma proposta de R$ 116,40 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:05:00 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:05:31 Sistema O item 0006 teve uma proposta de R$ 85,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:05:31 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:05:45 Sistema O item 0006 teve uma proposta de R$ 156,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:05:45 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:06:22 Sistema O item 0006 teve uma proposta de R$ 90,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:06:22 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:06:34 Sistema O item 0006 teve uma proposta de R$ 100,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:06:34 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:51:28 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 679,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:51:28 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:51:50 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:51:50 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:52:31 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 420,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:52:31 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:52:45 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 656,20 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:52:45 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:53:17 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 6,76 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:53:17 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:53:27 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:53:27 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:53:40 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.
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16/06/2021 - 16:53:40 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 60,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:53:51 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:57:46 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 24,25 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:57:46 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:58:13 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 7,90 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:58:13 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:58:53 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 31,53 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:58:53 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:59:33 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:59:33 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 16:59:44 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 31,20 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 16:59:44 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:00:59 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:00:59 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:01:16 Sistema O item 0010 teve uma proposta de R$ 31,53 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:01:16 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:01:34 Sistema O item 0010 teve uma proposta de R$ 33,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:01:34 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:01:53 Sistema O item 0010 teve uma proposta de R$ 54,08 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:01:53 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:02:20 Sistema O item 0010 teve uma proposta de R$ 32,50 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:02:20 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:03:24 Sistema O item 0010 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:03:24 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:04:23 Sistema O item 0011 teve uma proposta de R$ 6,98 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:04:23 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:05:01 Sistema O item 0012 teve uma proposta de R$ 5,94 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:05:01 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:07:14 Sistema O item 0013 teve uma proposta de R$ 2,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:07:14 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:07:27 Sistema O item 0013 teve uma proposta de R$ 4,11 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:07:27 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:07:57 Sistema O item 0013 teve uma proposta de R$ 3,50 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:07:57 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:08:14 Sistema O item 0014 teve uma proposta de R$ 3,01 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:08:14 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:09:13 Sistema O item 0014 teve uma proposta de R$ 2,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:09:13 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:12:00 Sistema O item 0014 teve uma proposta de R$ 4,11 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:12:00 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:12:28 Sistema O item 0014 teve uma proposta de R$ 3,50 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:12:28 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:12:43 Sistema O item 0014 teve uma proposta de R$ 3,00 cancelada pelo pregoeiro.
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16/06/2021 - 17:12:43 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:12:58 Sistema O item 0015 teve uma proposta de R$ 3,01 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:12:58 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:13:30 Sistema O item 0015 teve uma proposta de R$ 2,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:13:30 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:13:43 Sistema O item 0015 teve uma proposta de R$ 4,11 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:13:43 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:13:59 Sistema O item 0015 teve uma proposta de R$ 3,50 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:13:59 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:14:10 Sistema O item 0015 teve uma proposta de R$ 3,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:14:10 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:14:25 Sistema O item 0016 teve uma proposta de R$ 3,01 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:14:25 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:15:21 Sistema O item 0016 teve uma proposta de R$ 2,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:15:21 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:17:07 Sistema O item 0016 teve uma proposta de R$ 4,11 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:17:07 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:17:25 Sistema O item 0016 teve uma proposta de R$ 3,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:17:25 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:17:30 Sistema O item 0016 teve uma proposta de R$ 3,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:17:30 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:17:31 Sistema O item 0016 teve uma proposta de R$ 3,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:17:31 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:18:17 Sistema O item 0017 teve uma proposta de R$ 2,33 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:18:17 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:19:09 Sistema O item 0018 teve uma proposta de R$ 407,40 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:19:09 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:19:19 Sistema O item 0018 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:19:19 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:20:03 Sistema O item 0019 teve uma proposta de R$ 65,96 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:20:03 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:21:15 Sistema O item 0019 teve uma proposta de R$ 250,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:21:15 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:22:44 Sistema O item 0019 teve uma proposta de R$ 60,90 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:22:44 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:23:39 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 504,40 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:23:39 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:23:46 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 450,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:23:46 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:23:55 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 550,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:23:55 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:24:09 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 350,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:24:09 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:26:09 Sistema O item 0021 teve uma proposta de R$ 349,20 cancelada pelo pregoeiro.
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16/06/2021 - 17:26:09 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:26:31 Sistema O item 0021 teve uma proposta de R$ 500,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:26:31 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:28:39 Sistema O item 0021 teve uma proposta de R$ 360,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:28:39 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:28:51 Sistema O item 0021 teve uma proposta de R$ 350,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:28:51 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:29:08 Sistema O item 0022 teve uma proposta de R$ 53,35 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:29:08 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:29:24 Sistema O item 0023 teve uma proposta de R$ 8,92 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:29:24 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:31:16 Sistema O item 0024 teve uma proposta de R$ 31,53 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:31:16 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:31:40 Sistema O item 0024 teve uma proposta de R$ 17,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:31:40 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:31:58 Sistema O item 0024 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:31:58 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:32:27 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 31,53 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:32:27 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:32:41 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 17,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:32:42 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:34:54 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

16/06/2021 - 17:34:54 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

16/06/2021 - 17:53:45 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 17/06/2021 ás 09:00 horas

17/06/2021 - 11:40:31 Pregoeiro Bom dia Srs. Fornecedores, o processo está sendo reaberto para continuidade do certame.

18/06/2021 - 10:16:46 Pregoeiro Bom dia Srs Fornecedores, daremos continuação do certame com análises de propostas

18/06/2021 - 19:35:29 Pregoeiro Boa noite Srs Fornecedores a sessão está sendo suspensa, e será reaberta dia 22.06.2021 às 11:00hs.

22/06/2021 - 11:18:54 Pregoeiro Bom dia Srs. Fornecedores, o processo está sendo reaberto para continuidade do certame.

22/06/2021 - 13:01:31 Sistema O item 0026 teve uma proposta de R$ 31,53 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:01:31 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:01:50 Sistema O item 0026 teve uma proposta de R$ 17,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:01:50 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:01:51 Sistema O item 0026 teve uma proposta de R$ 17,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:01:51 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:02:14 Sistema O item 0026 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:02:14 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:02:30 Sistema O item 0027 teve uma proposta de R$ 85,85 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:02:30 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:03:39 Sistema O item 0027 teve uma proposta de R$ 52,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:03:39 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:03:53 Sistema O item 0027 teve uma proposta de R$ 300,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:03:53 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:04:17 Sistema O item 0028 teve uma proposta de R$ 85,85 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:04:17 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:04:33 Sistema O item 0028 teve uma proposta de R$ 42,00 cancelada pelo pregoeiro.
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22/06/2021 - 13:04:33 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:04:49 Sistema O item 0028 teve uma proposta de R$ 225,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:04:49 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:05:13 Sistema O item 0029 teve uma proposta de R$ 86,82 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:05:13 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:05:40 Sistema O item 0029 teve uma proposta de R$ 42,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:05:40 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:05:59 Sistema O item 0029 teve uma proposta de R$ 250,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:05:59 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:06:27 Sistema O item 0030 teve uma proposta de R$ 116,40 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:06:27 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:06:42 Sistema O item 0030 teve uma proposta de R$ 60,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:06:42 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:07:10 Sistema O item 0030 teve uma proposta de R$ 162,50 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:07:10 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:07:22 Sistema O item 0031 teve uma proposta de R$ 135,80 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:07:22 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:07:37 Sistema O item 0031 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:07:37 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:07:59 Sistema O item 0031 teve uma proposta de R$ 140,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:07:59 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:08:24 Sistema O item 0031 teve uma proposta de R$ 175,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:08:24 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:08:54 Sistema O item 0033 teve uma proposta de R$ 21,34 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:08:54 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:09:48 Sistema O item 0034 teve uma proposta de R$ 2,48 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:09:48 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:10:07 Sistema O item 0035 teve uma proposta de R$ 6,06 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:10:07 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:10:36 Sistema O item 0036 teve uma proposta de R$ 2,38 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:10:36 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:11:09 Sistema O item 0037 teve uma proposta de R$ 6,01 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:11:09 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:11:24 Sistema O item 0038 teve uma proposta de R$ 3,01 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:11:24 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:12:08 Sistema O item 0040 teve uma proposta de R$ 3,73 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:12:08 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:12:47 Sistema O item 0041 teve uma proposta de R$ 9,22 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:12:47 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:15:02 Sistema O item 0042 teve uma proposta de R$ 10,86 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:15:02 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:15:20 Sistema O item 0043 teve uma proposta de R$ 1,16 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:15:20 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:16:52 Sistema O item 0044 teve uma proposta de R$ 537,38 cancelada pelo pregoeiro.
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22/06/2021 - 13:16:52 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:17:14 Sistema O item 0045 teve uma proposta de R$ 10,69 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:17:14 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:17:56 Sistema O item 0045 teve uma proposta de R$ 10,90 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:17:56 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:18:08 Sistema O item 0046 teve uma proposta de R$ 8,20 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:18:08 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:20:56 Sistema O item 0047 teve uma proposta de R$ 653,78 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:20:56 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:21:37 Sistema O item 0047 teve uma proposta de R$ 3506,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:21:37 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:22:09 Sistema O item 0049 teve uma proposta de R$ 50,98 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:22:09 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:22:26 Sistema O item 0049 teve uma proposta de R$ 650,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:22:26 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:22:51 Sistema O item 0049 teve uma proposta de R$ 75,90 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:22:51 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:23:08 Sistema O item 0050 teve uma proposta de R$ 16,01 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:23:08 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:23:30 Sistema O item 0050 teve uma proposta de R$ 183,65 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:23:30 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:23:49 Sistema O item 0050 teve uma proposta de R$ 21,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:23:49 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:24:01 Sistema O item 0050 teve uma proposta de R$ 32,52 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:24:01 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:24:16 Sistema O item 0051 teve uma proposta de R$ 116,40 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:24:16 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:25:05 Sistema O item 0051 teve uma proposta de R$ 300,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:25:05 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:26:00 Sistema O item 0051 teve uma proposta de R$ 196,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:26:00 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:26:13 Sistema O item 0051 teve uma proposta de R$ 158,60 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:26:13 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:26:30 Sistema O item 0051 teve uma proposta de R$ 280,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:26:30 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:26:51 Sistema O item 0051 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:26:51 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:27:35 Sistema O item 0051 teve uma proposta de R$ 435,76 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:27:35 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:27:47 Sistema O item 0052 teve uma proposta de R$ 153,75 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:27:47 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:27:59 Sistema O item 0052 teve uma proposta de R$ 350,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:27:59 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:28:31 Sistema O item 0052 teve uma proposta de R$ 136,00 cancelada pelo pregoeiro.
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22/06/2021 - 13:28:31 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:28:46 Sistema O item 0053 teve uma proposta de R$ 39,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:28:46 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:29:08 Sistema O item 0053 teve uma proposta de R$ 142,50 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:29:08 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:29:53 Sistema O item 0053 teve uma proposta de R$ 64,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:29:53 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:30:10 Sistema O item 0054 teve uma proposta de R$ 450,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:30:10 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:30:23 Sistema O item 0054 teve uma proposta de R$ 550,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:30:23 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:32:35 Sistema O item 0054 teve uma proposta de R$ 350,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:32:35 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:33:23 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 76,53 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:33:23 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:35:18 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 350,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:35:18 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:37:44 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 182,25 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:37:44 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:39:50 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 132,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:39:50 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:40:05 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 158,86 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:40:05 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:45:41 Sistema O item 0056 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:45:41 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:46:41 Sistema O item 0057 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:46:41 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:47:14 Sistema O item 0058 teve uma proposta de R$ 6,39 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:47:14 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:48:06 Sistema O item 0059 teve uma proposta de R$ 6,67 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:48:06 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:49:01 Sistema O item 0060 teve uma proposta de R$ 6,71 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:49:01 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:49:47 Sistema O item 0061 teve uma proposta de R$ 6,89 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:49:47 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:51:06 Sistema O item 0062 teve uma proposta de R$ 6,98 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:51:06 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:52:27 Sistema O item 0063 teve uma proposta de R$ 7,08 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:52:27 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:53:21 Sistema O item 0064 teve uma proposta de R$ 7,13 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:53:21 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:54:11 Sistema O item 0065 teve uma proposta de R$ 7,13 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:54:11 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:54:52 Sistema O item 0066 teve uma proposta de R$ 31,53 cancelada pelo pregoeiro.
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22/06/2021 - 13:54:52 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:56:07 Sistema O item 0066 teve uma proposta de R$ 105,50 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:56:07 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:56:20 Sistema O item 0066 teve uma proposta de R$ 40,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:56:20 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:56:36 Sistema O item 0067 teve uma proposta de R$ 469,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:56:36 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:57:09 Sistema O item 0067 teve uma proposta de R$ 730,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:57:09 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:57:46 Sistema O item 0068 teve uma proposta de R$ 469,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:57:46 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:58:14 Sistema O item 0068 teve uma proposta de R$ 680,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:58:14 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:58:50 Sistema O item 0069 teve uma proposta de R$ 469,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:58:50 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:59:09 Sistema O item 0069 teve uma proposta de R$ 410,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:59:09 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 13:59:27 Sistema O item 0070 teve uma proposta de R$ 469,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 13:59:27 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:00:12 Sistema O item 0070 teve uma proposta de R$ 244,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:00:12 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:00:24 Sistema O item 0071 teve uma proposta de R$ 469,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:00:24 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:00:41 Sistema O item 0071 teve uma proposta de R$ 882,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:00:41 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:00:52 Sistema O item 0072 teve uma proposta de R$ 475,30 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:00:52 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:01:46 Sistema O item 0073 teve uma proposta de R$ 475,30 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:01:46 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:12:14 Sistema O item 0074 teve uma proposta de R$ 475,30 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:12:14 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:13:53 Sistema O item 0076 teve uma proposta de R$ 475,30 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:13:53 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:15:59 Sistema O item 0079 teve uma proposta de R$ 1164,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:15:59 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:16:38 Sistema O item 0080 teve uma proposta de R$ 33,95 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:16:38 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:17:06 Sistema O item 0080 teve uma proposta de R$ 13,75 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:17:06 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:17:33 Sistema O item 0081 teve uma proposta de R$ 9,94 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:17:33 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:17:50 Sistema O item 0081 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:17:50 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:18:09 Sistema O item 0081 teve uma proposta de R$ 13,50 cancelada pelo pregoeiro.
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22/06/2021 - 14:18:09 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:18:40 Sistema O item 0082 teve uma proposta de R$ 11190,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:18:40 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:18:50 Sistema O item 0082 teve uma proposta de R$ 20000,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:18:50 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:20:33 Sistema O item 0083 teve uma proposta de R$ 20000,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:20:33 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:23:00 Sistema O item 0084 teve uma proposta de R$ 20000,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:23:00 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:23:41 Sistema O item 0084 teve uma proposta de R$ 8000,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:23:41 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:25:01 Sistema O item 0085 teve uma proposta de R$ 64256,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:25:01 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:25:35 Sistema O item 0086 teve uma proposta de R$ 500,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:25:35 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:25:54 Sistema O item 0086 teve uma proposta de R$ 3500,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:25:54 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:26:13 Sistema O item 0086 teve uma proposta de R$ 800,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:26:13 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:29:41 Sistema O item 0087 teve uma proposta de R$ 43453,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:29:41 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:29:56 Sistema O item 0087 teve uma proposta de R$ 15000,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:29:56 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:30:10 Sistema O item 0088 teve uma proposta de R$ 100,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:30:10 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:31:00 Sistema O item 0090 teve uma proposta de R$ 650,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:31:00 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:34:47 Sistema O item 0091 teve uma proposta de R$ 1455,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:34:47 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:36:23 Sistema O item 0093 teve uma proposta de R$ 1455,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:36:23 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:37:05 Sistema O item 0093 teve uma proposta de R$ 1984,07 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:37:05 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:37:23 Sistema O item 0094 teve uma proposta de R$ 5085,03 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:37:23 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:38:47 Sistema O item 0094 teve uma proposta de R$ 800,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:38:47 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:39:00 Sistema O item 0095 teve uma proposta de R$ 41,23 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:39:00 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:40:28 Sistema O item 0095 teve uma proposta de R$ 62,90 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:40:28 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:43:07 Sistema O item 0095 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:43:07 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:43:32 Sistema O item 0096 teve uma proposta de R$ 4203,98 cancelada pelo pregoeiro.
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22/06/2021 - 14:43:32 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:44:04 Sistema O item 0096 teve uma proposta de R$ 3670,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:44:04 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:44:21 Sistema O item 0096 teve uma proposta de R$ 4000,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:44:21 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:44:40 Sistema O item 0096 teve uma proposta de R$ 4039,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:44:40 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:45:01 Sistema O item 0097 teve uma proposta de R$ 25,22 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:45:01 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:45:57 Sistema O item 0097 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:45:57 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:47:47 Sistema O item 0098 teve uma proposta de R$ 1,31 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:47:47 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:48:59 Sistema O item 0099 teve uma proposta de R$ 1,31 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:48:59 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:49:17 Sistema O item 0100 teve uma proposta de R$ 1,50 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:49:17 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:50:03 Sistema O item 0103 teve uma proposta de R$ 5,34 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:50:03 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:50:45 Sistema O item 0104 teve uma proposta de R$ 14,36 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:50:45 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:51:19 Sistema O item 0104 teve uma proposta de R$ 8,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:51:19 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:51:33 Sistema O item 0104 teve uma proposta de R$ 14,18 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:51:33 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:51:57 Sistema O item 0105 teve uma proposta de R$ 9,60 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:51:57 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:52:30 Sistema O item 0105 teve uma proposta de R$ 7,00 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:52:30 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:53:24 Sistema O item 0105 teve uma proposta de R$ 12,29 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:53:24 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:54:07 Sistema O item 0106 teve uma proposta de R$ 13,82 cancelada pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 14:54:07 Sistema Motivo: Fornecedor deixou de apresentar em sua proposta as informações do produto referentes ao prazo de
validade e registro ou inscrição no órgão competente, descumprindo a exigência do item 6.1.4 do edital

22/06/2021 - 14:58:21 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

22/06/2021 - 14:58:22 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

22/06/2021 - 14:58:22 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

22/06/2021 - 14:58:22 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

22/06/2021 - 14:59:24 Pregoeiro BOA TARDE, DAREMOS INICIO A FASE DE LANCES

22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:03:55 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:14 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:23 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
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22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:39 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:04:54 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:13:55 Sistema O item 0007 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:13:58 Sistema O item 0002 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:13:58 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2,98 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0002 até 22/06/2021 às 15:18:55.

22/06/2021 - 15:13:58 Sistema O item 0010 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:13:58 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 13,35 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0010 até 22/06/2021 às 15:18:55.

22/06/2021 - 15:14:16 Sistema O item 0001 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:14:16 Sistema O item 0003 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:14:16 Sistema O item 0011 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:14:16 Sistema O item 0018 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:14:16 Sistema O item 0019 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:14:16 Sistema O item 0020 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:14:18 Sistema O item 0012 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:14:18 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 4,20 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0012 até 22/06/2021 às 15:19:16.

22/06/2021 - 15:14:18 Sistema O item 0013 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:14:18 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,95 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0013 até 22/06/2021 às 15:19:16.
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22/06/2021 - 15:14:18 Sistema O item 0014 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:14:18 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,95 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0014 até 22/06/2021 às 15:19:16.

22/06/2021 - 15:14:18 Sistema O item 0016 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:14:18 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,95 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0016 até 22/06/2021 às 15:19:16.

22/06/2021 - 15:14:40 Sistema O item 0021 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:14:40 Sistema O item 0022 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:14:40 Sistema O item 0023 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:14:40 Sistema O item 0024 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:14:40 Sistema O item 0026 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:14:40 Sistema O item 0034 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:14:40 Sistema O item 0035 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:14:40 Sistema O item 0036 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:14:40 Sistema O item 0037 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:14:40 Sistema O item 0039 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:14:41 Sistema O item 0004 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:14:41 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 68,90 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0004 até 22/06/2021 às 15:19:40.

22/06/2021 - 15:14:41 Sistema O item 0027 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:14:41 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,31 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0027 até 22/06/2021 às 15:19:40.

22/06/2021 - 15:14:41 Sistema O item 0028 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:14:41 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,29 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0028 até 22/06/2021 às 15:19:40.

22/06/2021 - 15:14:41 Sistema O item 0029 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:14:41 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,38 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0029 até 22/06/2021 às 15:19:40.

22/06/2021 - 15:14:41 Sistema O item 0030 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:14:41 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,60 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0030 até 22/06/2021 às 15:19:40.

22/06/2021 - 15:14:41 Sistema O item 0031 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:14:41 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,89 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0031 até 22/06/2021 às 15:19:40.

22/06/2021 - 15:14:44 Sistema O item 0005 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:14:44 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 68,90 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0005 até 22/06/2021 às 15:19:42.

22/06/2021 - 15:14:46 Sistema O item 0025 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:14:54 Sistema O item 0043 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:14:54 Sistema O item 0044 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:15:04 Sistema O item 0032 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:15:04 Sistema O item 0033 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:15:06 Sistema O item 0048 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:15:06 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 174,95 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0048 até 22/06/2021 às 15:20:04.

22/06/2021 - 15:15:10 Sistema O item 0049 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:15:29 Sistema O item 0040 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:15:48 Sistema O item 0004 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 68,80.

22/06/2021 - 15:15:48 Sistema O item 0004 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:16:08 Sistema O item 0005 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 68,80.

22/06/2021 - 15:16:08 Sistema O item 0005 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:16:42 Sistema O item 0013 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1,92.

22/06/2021 - 15:16:42 Sistema O item 0013 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:16:56 Sistema O item 0014 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1,92.

22/06/2021 - 15:16:56 Sistema O item 0014 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:17:10 Sistema O item 0016 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1,92.
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22/06/2021 - 15:17:10 Sistema O item 0016 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:18:58 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 3,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0002 até 22/06/2021 às 15:23:57.

22/06/2021 - 15:18:58 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 13,38 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0010 até 22/06/2021 às 15:23:57.

22/06/2021 - 15:19:21 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 4,36 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0012 até 22/06/2021 às 15:24:19.

22/06/2021 - 15:19:42 Sistema O item 0027 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

22/06/2021 - 15:19:42 Sistema O item 0027 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:19:42 Sistema O item 0028 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

22/06/2021 - 15:19:42 Sistema O item 0028 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:19:42 Sistema O item 0029 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

22/06/2021 - 15:19:42 Sistema O item 0029 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:19:42 Sistema O item 0030 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

22/06/2021 - 15:19:42 Sistema O item 0030 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:19:42 Sistema O item 0031 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

22/06/2021 - 15:19:42 Sistema O item 0031 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:20:18 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 176,02 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0048 até 22/06/2021 às 15:25:16.

22/06/2021 - 15:20:19 Sistema O item 0002 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1,80.

22/06/2021 - 15:20:19 Sistema O item 0002 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:21:17 Sistema O item 0017 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:21:17 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,50 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0017 até 22/06/2021 às 15:26:17.

22/06/2021 - 15:21:53 Sistema O item 0017 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,48.

22/06/2021 - 15:21:53 Sistema O item 0017 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:24:56 Sistema O item 0048 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 174,93.

22/06/2021 - 15:24:56 Sistema O item 0048 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:26:23 Sistema O item 0010 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

22/06/2021 - 15:26:23 Sistema O item 0010 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:26:23 Sistema O item 0012 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

22/06/2021 - 15:26:23 Sistema O item 0012 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:26:24 Sistema O item 0008 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:26:24 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 8,15 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0008 até 22/06/2021 às 15:31:23.

22/06/2021 - 15:26:24 Sistema O item 0038 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:26:24 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,50 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0038 até 22/06/2021 às 15:31:23.

22/06/2021 - 15:26:24 Sistema O item 0041 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:26:24 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 5,77 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0041 até 22/06/2021 às 15:31:23.

22/06/2021 - 15:26:24 Sistema O item 0046 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:26:24 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,50 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0046 até 22/06/2021 às 15:31:23.

22/06/2021 - 15:26:38 Sistema O item 0045 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:26:38 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,50 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0045 até 22/06/2021 às 15:31:37.

22/06/2021 - 15:27:00 Sistema O item 0038 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,48.

22/06/2021 - 15:27:00 Sistema O item 0038 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:27:12 Sistema O item 0045 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,48.

22/06/2021 - 15:27:12 Sistema O item 0045 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:27:12 Sistema O item 0008 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 8,12.

22/06/2021 - 15:27:12 Sistema O item 0008 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:27:19 Sistema O item 0046 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,48.

22/06/2021 - 15:27:19 Sistema O item 0046 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:27:26 Sistema O item 0041 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 5,74.

22/06/2021 - 15:27:26 Sistema O item 0041 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:31:23 Sistema O item 0047 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.
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22/06/2021 - 15:31:23 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 172,88 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0047 até 22/06/2021 às 15:36:22.

22/06/2021 - 15:31:57 Sistema O item 0047 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 172,86.

22/06/2021 - 15:31:57 Sistema O item 0047 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:34:25 Sistema O item 0015 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:34:25 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,76 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0015 até 22/06/2021 às 15:39:22.

22/06/2021 - 15:34:44 Sistema O item 0015 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,74.

22/06/2021 - 15:34:44 Sistema O item 0015 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:35:32 Sistema O item 0042 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:35:32 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 5,16 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0042 até 22/06/2021 às 15:40:30.

22/06/2021 - 15:35:52 Sistema O item 0042 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 5,14.

22/06/2021 - 15:35:52 Sistema O item 0042 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:37:56 Sistema O item 0050 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:37:56 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 9,38 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0050 até 22/06/2021 às 15:42:54.

22/06/2021 - 15:38:14 Sistema O item 0050 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 9,36.

22/06/2021 - 15:38:14 Sistema O item 0050 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:38:30 Sistema O item 0009 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:38:30 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 11,90 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0009 até 22/06/2021 às 15:43:28.

22/06/2021 - 15:38:48 Sistema O item 0009 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 11,88.

22/06/2021 - 15:38:48 Sistema O item 0009 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:40:58 Sistema O item 0006 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:40:58 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 67,36 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0006 até 22/06/2021 às 15:45:56.

22/06/2021 - 15:41:36 Sistema O item 0006 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 67,34.

22/06/2021 - 15:41:36 Sistema O item 0006 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:38 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:42:50 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:02 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:15 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

Anexo do protocolo PT2021.08/CLHO-14757

Nome: 22 ATA sessão PE 034 2021.pdf, pág. 259 de 287

PR2021.03/CLHO-00898 - Pág 1529



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/08/2021 às 15:46:17.
Página 260 de 287

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0095 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0099 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:43:30 Sistema O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:52:42 Sistema O item 0052 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:52:42 Sistema O item 0056 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:52:42 Sistema O item 0058 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:52:42 Sistema O item 0059 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:52:42 Sistema O item 0060 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:52:45 Sistema O item 0051 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:52:52 Sistema O item 0061 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:52:52 Sistema O item 0064 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:52:52 Sistema O item 0065 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:52:52 Sistema O item 0066 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:52:52 Sistema O item 0068 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:52:52 Sistema O item 0069 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:52:53 Sistema O item 0070 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:52:53 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 28,50 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0070 até 22/06/2021 às 15:57:52.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0053 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0054 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0055 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0057 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0071 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0077 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0078 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0079 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0080 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0082 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0083 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0084 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0085 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0086 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0088 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0091 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0092 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0095 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0096 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0097 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0098 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:44 Sistema O item 0099 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:54:46 Sistema O item 0067 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:54:46 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 84,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0067 até 22/06/2021 às 15:59:44.

22/06/2021 - 15:54:46 Sistema O item 0075 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.
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22/06/2021 - 15:54:46 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 467,80 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0075 até 22/06/2021 às 15:59:44.

22/06/2021 - 15:54:46 Sistema O item 0076 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:54:46 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 467,80 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0076 até 22/06/2021 às 15:59:44.

22/06/2021 - 15:54:46 Sistema O item 0081 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:54:46 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 6,38 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0081 até 22/06/2021 às 15:59:44.

22/06/2021 - 15:54:46 Sistema O item 0094 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:54:46 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 470,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0094 até 22/06/2021 às 15:59:44.

22/06/2021 - 15:55:03 Sistema O item 0062 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:55:03 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,54 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0062 até 22/06/2021 às 16:00:02.

22/06/2021 - 15:55:03 Sistema O item 0063 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:55:03 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,72 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0063 até 22/06/2021 às 16:00:02.

22/06/2021 - 15:55:24 Sistema O item 0100 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:55:24 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,21 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0100 até 22/06/2021 às 16:00:22.

22/06/2021 - 15:55:30 Sistema O item 0062 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1,52.

22/06/2021 - 15:55:30 Sistema O item 0062 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:55:36 Sistema O item 0063 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1,70.

22/06/2021 - 15:55:36 Sistema O item 0063 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:55:46 Sistema O item 0087 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:55:46 Sistema O item 0090 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:55:47 Sistema O item 0093 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 15:55:47 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 69,98 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0093 até 22/06/2021 às 16:00:46.

22/06/2021 - 15:55:54 Sistema O item 0100 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,19.

22/06/2021 - 15:55:54 Sistema O item 0100 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:56:03 Sistema O item 0093 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 69,96.

22/06/2021 - 15:56:03 Sistema O item 0093 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:58:08 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:58:08 Sistema O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:58:08 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:58:08 Sistema O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:58:08 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:58:08 Sistema O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:58:08 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:58:08 Sistema O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:58:08 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:58:08 Sistema O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:58:08 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:58:08 Sistema O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:58:08 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

22/06/2021 - 15:58:08 Sistema O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/06/2021 - 15:58:10 Sistema O item 0073 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:58:10 Sistema O item 0070 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

22/06/2021 - 15:58:10 Sistema O item 0070 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:59:47 Sistema O item 0067 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

22/06/2021 - 15:59:47 Sistema O item 0067 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:59:47 Sistema O item 0081 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

22/06/2021 - 15:59:47 Sistema O item 0081 foi encerrado.

22/06/2021 - 15:59:47 Sistema O item 0094 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

22/06/2021 - 15:59:47 Sistema O item 0094 foi encerrado.
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22/06/2021 - 15:59:49 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 490,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0075 até 22/06/2021 às 16:04:47.

22/06/2021 - 15:59:49 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 490,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0076 até 22/06/2021 às 16:04:47.

22/06/2021 - 16:00:24 Sistema O item 0089 foi encerrado.

22/06/2021 - 16:04:49 Sistema O item 0072 foi encerrado.

22/06/2021 - 16:04:49 Sistema O item 0075 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

22/06/2021 - 16:04:49 Sistema O item 0075 foi encerrado.

22/06/2021 - 16:04:49 Sistema O item 0076 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

22/06/2021 - 16:04:49 Sistema O item 0076 foi encerrado.

22/06/2021 - 16:08:12 Sistema O item 0101 foi encerrado.

22/06/2021 - 16:08:12 Sistema O item 0102 foi encerrado.

22/06/2021 - 16:08:12 Sistema O item 0106 foi encerrado.

22/06/2021 - 16:12:18 Sistema O item 0074 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 16:12:18 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 429,63 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0074 até 22/06/2021 às 16:17:16.

22/06/2021 - 16:17:20 Sistema O item 0074 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

22/06/2021 - 16:17:20 Sistema O item 0074 foi encerrado.

22/06/2021 - 16:18:23 Sistema O item 0104 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 16:18:23 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 5,02 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0104 até 22/06/2021 às 16:23:23.

22/06/2021 - 16:18:27 Sistema O item 0105 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 16:18:27 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 5,02 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0105 até 22/06/2021 às 16:23:26.

22/06/2021 - 16:20:22 Sistema O item 0103 foi encerrado.

22/06/2021 - 16:23:24 Sistema O item 0104 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

22/06/2021 - 16:23:24 Sistema O item 0104 foi encerrado.

22/06/2021 - 16:23:32 Sistema O item 0105 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

22/06/2021 - 16:23:32 Sistema O item 0105 foi encerrado.

22/06/2021 - 16:26:31 Sistema O item 0107 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

22/06/2021 - 16:26:31 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 168,68 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0107 até 22/06/2021 às 16:31:30.

22/06/2021 - 16:26:45 Sistema O item 0107 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 168,66.

22/06/2021 - 16:26:45 Sistema O item 0107 foi encerrado.

22/06/2021 - 16:35:42 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 25/06/2021 ás 10:00 horas

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0001 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,08.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0002 teve como arrematante MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP/SS com valor
unitário de R$ 1,80.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0003 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,21.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0004 teve como arrematante FELIX CARVALHO LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 68,80.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0005 teve como arrematante FELIX CARVALHO LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 68,80.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0006 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 67,34.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0007 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 4,86.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0008 teve como arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,12.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0009 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 11,88.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0010 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 13,34.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0011 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 4,19.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0012 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 4,19.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0013 teve como arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,92.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0014 teve como arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,92.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0015 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 0,74.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0016 teve como arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,92.
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22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0017 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 0,48.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0018 teve como arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
3,90.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0019 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 6,59.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0020 teve como arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME - ME
com valor unitário de R$ 518,24.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0021 teve como arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME - ME
com valor unitário de R$ 357,40.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0022 teve como arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 12,50.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0023 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 3,12.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0024 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,12.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0025 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,12.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0026 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,07.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0027 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,30.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0028 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,28.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0029 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,37.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0030 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,59.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0031 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,88.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0032 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 4,60.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0033 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 16,94.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0034 teve como arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,50.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0035 teve como arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
3,14.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0036 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,34.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0037 teve como arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
1,35.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0038 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 0,48.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0039 teve como arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,51.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0040 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 1,99.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0041 teve como arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,74.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0042 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 5,14.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0043 teve como arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME - ME
com valor unitário de R$ 1,18.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0044 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 6,00.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0045 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 0,48.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0046 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 0,48.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0047 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 172,86.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0048 teve como arrematante FELIX CARVALHO LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 174,93.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0049 teve como arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 50,00.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0050 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 9,36.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0051 teve como arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 90,00.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0052 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 76,88.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0053 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 11,99.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0054 teve como arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 510,00.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0055 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 64,79.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0056 teve como arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 19,00.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0057 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 12,98.
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22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0058 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,32.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0059 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,37.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0060 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,40.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0061 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,44.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0062 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 1,52.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0063 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 1,70.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0064 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,98.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0065 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,83.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0066 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 9,99.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0067 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 83,99.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0068 teve como arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
84,00.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0069 teve como arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
43,50.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0070 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 28,49.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0071 teve como arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
87,00.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0072 teve como arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME - ME
com valor unitário de R$ 429,95.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0073 teve como arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME - ME
com valor unitário de R$ 435,00.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0074 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 429,62.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0075 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 467,79.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0076 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 467,79.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0077 teve como arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
25,50.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0078 teve como arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 12,11.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0079 teve como arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 16,02.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0080 teve como arrematante FELIX CARVALHO LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,42.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0081 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 6,37.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0082 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 2.899,99.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0083 teve como arrematante Brumed Comercio Atacadista e Manutenção de equipamentos
Hospitalares Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 8.000,00.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0084 teve como arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 7.000,00.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0085 teve como arrematante MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com valor unitário de
R$ 20.520,00.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0086 teve como arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME - ME
com valor unitário de R$ 545,00.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0087 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 4.999,99.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0088 teve como arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 57,00.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0089 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 402,99.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0090 teve como arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 540,00.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0091 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 69,99.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0092 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 115,88.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0093 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 69,96.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0094 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 469,99.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0095 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1,19.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0096 teve como arrematante FELIX CARVALHO LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3.899,99.
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22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0097 teve como arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 16,00.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0098 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 0,80.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0099 teve como arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME - ME
com valor unitário de R$ 1,29.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0100 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 0,19.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0101 teve como arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,28.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0102 teve como arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME - ME
com valor unitário de R$ 8,50.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0103 teve como arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,40.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0104 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 5,01.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0105 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 5,01.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0106 teve como arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME - ME
com valor unitário de R$ 13,61.

22/06/2021 - 16:35:55 Sistema O item 0107 teve como arrematante A R DE ABREU CIA LTDA - ME com valor unitário de R$ 168,66.

25/06/2021 - 10:17:13 Pregoeiro Bom dia Srs Fornecedores, daremos continuação do certame.

25/06/2021 - 18:15:53 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 01/07/2021 ás 09:00 horas

01/07/2021 - 09:52:30 Pregoeiro Bom dia Srs Fornecedores, daremos continuação do certame.

01/07/2021 - 16:35:40 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

01/07/2021 - 16:35:40 Sistema Motivo: A SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA ANÁLISE MINUCIOSA DOS AUTOS DO PROCESSO E SERÁ
REABERTA NO DIA 06/07/2021 ÁS 10:00 HORAS

06/07/2021 - 10:03:49 Pregoeiro Bom dia Srs. Fornecedores, o processo está sendo reaberto para continuidade do certame.

07/07/2021 - 12:44:02 Pregoeiro o processo continua suspenso para analise minuciosa dos documentos razão pela qual será reaberto
08/07/2021 as 14:00 horas.

08/07/2021 - 14:01:54 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

08/07/2021 - 14:01:54 Sistema Motivo: continuação do certame

08/07/2021 - 14:03:43 Pregoeiro boa tarde, darei continuidade ao certame

08/07/2021 - 18:04:11 Pregoeiro A sessão será suspensa e reaberta no dia 09/07/2021 ás 10:00 horas

08/07/2021 - 18:04:34 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

08/07/2021 - 18:04:34 Sistema Motivo: Conforme mencionado no chat.

09/07/2021 - 10:38:48 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

09/07/2021 - 10:38:48 Sistema Motivo: PARA CONTINUIDADE DA SESSÃO

09/07/2021 - 18:26:03 Pregoeiro A sessão será suspensa e reaberta no dia 12/07/2021 ás 11:00 horas

09/07/2021 - 18:26:21 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

09/07/2021 - 18:26:21 Sistema Motivo: Conforme mencionado no chat.

12/07/2021 - 11:03:58 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 11:03:58 Sistema Motivo: Continuidade da Sessão.

12/07/2021 - 11:04:17 Pregoeiro Bom dia Srs. Fornecedores, o processo está sendo reaberto para continuidade do certame.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado no processo.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0001 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de R$
0,09.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0003 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 0,74.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0007 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA com valor unitário de R$
7,91.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0010 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME
com valor unitário de R$ 13,35.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0011 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 4,94.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0012 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA com valor unitário de R$
4,20.
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12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0019 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 26,00.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0023 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 3,38.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0024 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME
com valor unitário de R$ 0,13.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0025 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME
com valor unitário de R$ 0,13.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0026 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME
com valor unitário de R$ 0,08.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0027 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME
com valor unitário de R$ 0,31.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0028 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME
com valor unitário de R$ 0,29.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0029 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME
com valor unitário de R$ 0,38.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0030 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME
com valor unitário de R$ 0,60.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0031 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME
com valor unitário de R$ 0,89.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0036 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA com valor
unitário de R$ 1,35.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0044 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME
com valor unitário de R$ 29,90.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0052 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante FELIX CARVALHO LTDA com valor unitário de R$ 98,52.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0053 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli com valor unitário
de R$ 12,00.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0055 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli com valor unitário
de R$ 64,80.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0058 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante Distrimed Comércio e Representações Ltda com valor unitário de
R$ 1,33.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0059 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante Distrimed Comércio e Representações Ltda com valor unitário de
R$ 1,38.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0060 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante Distrimed Comércio e Representações Ltda com valor unitário de
R$ 1,41.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0061 pelo pregoeiro.
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12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante Distrimed Comércio e Representações Ltda com valor unitário de
R$ 1,45.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0064 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante Distrimed Comércio e Representações Ltda com valor unitário de
R$ 1,99.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0065 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante Distrimed Comércio e Representações Ltda com valor unitário de
R$ 1,84.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0066 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0066 tem como novo arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli com valor unitário
de R$ 10,00.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0067 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA com valor unitário de R$
84,00.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0070 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA com valor unitário de R$
28,50.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0074 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME
com valor unitário de R$ 429,63.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0075 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME
com valor unitário de R$ 467,80.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0076 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME
com valor unitário de R$ 467,80.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0081 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0081 tem como novo arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA com valor unitário de R$
6,38.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0082 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli com valor unitário
de R$ 2.900,00.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0087 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli com valor unitário
de R$ 5.000,00.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0091 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli com valor unitário
de R$ 70,00.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0092 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA com valor unitário de R$
165,00.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0094 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de R$
470,00.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0095 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 42,47.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0098 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 0,91.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0104 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME
com valor unitário de R$ 5,02.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA. foi desclassificado para o item
0105 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 17:32:05 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME
com valor unitário de R$ 5,02.
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12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
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12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
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12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 17:32:06 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12/07/2021 - 18:02:31 Sistema O fornecedor FELIX CARVALHO LTDA foi desclassificado no processo.

12/07/2021 - 18:02:31 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

12/07/2021 - 18:02:31 Sistema O fornecedor FELIX CARVALHO LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 18:02:31 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

12/07/2021 - 18:02:31 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA com valor unitário de R$
75,00.

12/07/2021 - 18:02:31 Sistema O fornecedor FELIX CARVALHO LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 18:02:31 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

12/07/2021 - 18:02:31 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA com valor unitário de R$
75,00.

12/07/2021 - 18:02:31 Sistema O fornecedor FELIX CARVALHO LTDA foi desclassificado para o item 0048 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 18:02:31 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

12/07/2021 - 18:02:31 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME
com valor unitário de R$ 174,95.

12/07/2021 - 18:02:31 Sistema O fornecedor FELIX CARVALHO LTDA foi desclassificado para o item 0052 pelo pregoeiro.
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12/07/2021 - 18:02:31 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

12/07/2021 - 18:02:31 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante Distrimed Comércio e Representações Ltda com valor unitário de
R$ 99,00.

12/07/2021 - 18:02:31 Sistema O fornecedor FELIX CARVALHO LTDA foi desclassificado para o item 0080 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 18:02:31 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

12/07/2021 - 18:02:31 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME
com valor unitário de R$ 34,92.

12/07/2021 - 18:02:31 Sistema O fornecedor FELIX CARVALHO LTDA foi desclassificado para o item 0096 pelo pregoeiro.

12/07/2021 - 18:02:31 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

12/07/2021 - 18:02:31 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante ANA PAULA FARIAS MAIA 01152307266 com valor unitário de R$
3.900,00.

12/07/2021 - 18:13:13 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 13/07/2021 ás 09:00 horas

13/07/2021 - 09:25:58 Pregoeiro Bom dia Srs. Fornecedores, o processo está sendo reaberto para continuidade do certame.

13/07/2021 - 10:32:54 Sistema O fornecedor MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.

13/07/2021 - 10:32:54 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A empresa
deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os
licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para... (CONTINUA)

13/07/2021 - 10:32:54 Sistema (CONT. 1) abertura da sessão pública, quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.

13/07/2021 - 10:32:54 Sistema O fornecedor MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:32:54 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A empresa
deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os
licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para... (CONTINUA)

13/07/2021 - 10:32:54 Sistema (CONT. 1) abertura da sessão pública, quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.

13/07/2021 - 10:32:54 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 0,21.

13/07/2021 - 10:32:54 Sistema O fornecedor MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0085 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:32:54 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A empresa
deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os
licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para... (CONTINUA)

13/07/2021 - 10:32:54 Sistema (CONT. 1) abertura da sessão pública, quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.

13/07/2021 - 10:32:54 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli com valor unitário
de R$ 40.000,00.

13/07/2021 - 10:32:54 Sistema O fornecedor MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0094 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 10:32:54 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante Distrimed Comércio e Representações Ltda com valor unitário de
R$ 653,40.

13/07/2021 - 10:32:55 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A empresa
deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os
licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para... (CONTINUA)
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13/07/2021 - 10:32:55 Sistema (CONT. 1) abertura da sessão pública, quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.

13/07/2021 - 10:32:58 Sistema O fornecedor MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.

13/07/2021 - 10:32:58 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A empresa
deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os
licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para... (CONTINUA)

13/07/2021 - 10:32:58 Sistema (CONT. 1) abertura da sessão pública, quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado no processo.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0010 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com
valor unitário de R$ 13,38.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0020 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 520,00.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0021 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 607,10.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0024 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante Distrimed Comércio e Representações Ltda com valor unitário de
R$ 0,22.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0025 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante Distrimed Comércio e Representações Ltda com valor unitário de
R$ 0,22.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0026 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante Distrimed Comércio e Representações Ltda com valor unitário de
R$ 0,22.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0027 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante Distrimed Comércio e Representações Ltda com valor unitário de
R$ 0,33.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0028 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante Distrimed Comércio e Representações Ltda com valor unitário de
R$ 0,53.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0029 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante Distrimed Comércio e Representações Ltda com valor unitário de
R$ 0,59.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0030 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante Distrimed Comércio e Representações Ltda com valor unitário de
R$ 0,82.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0031 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante Distrimed Comércio e Representações Ltda com valor unitário de
R$ 1,25.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0043 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 1,20.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0044 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 554,00.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0048 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 185,60.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0072 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 429,97.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0073 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 490,00.

Anexo do protocolo PT2021.08/CLHO-14757

Nome: 22 ATA sessão PE 034 2021.pdf, pág. 272 de 287

PR2021.03/CLHO-00898 - Pág 1542



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/08/2021 às 15:46:17.
Página 273 de 287

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0074 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 490,00.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0075 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante Drogarocha Distribuidora de Medicamentos Ltda com valor unitário
de R$ 475,30.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0076 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 490,00.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0080 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 35,00.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0086 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 550,00.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0099 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 1,35.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0102 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0102 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 8,59.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0104 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA com valor unitário de R$
5,33.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0105 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA com valor unitário de R$
6,14.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado para o item
0106 pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:39 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 14,25.

13/07/2021 - 11:31:40 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:40 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:41 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:41 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:42 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:42 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:42 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:42 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
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13/07/2021 - 11:31:42 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:42 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:42 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:42 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:42 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:42 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:42 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:43 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:43 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:43 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:43 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:43 Sistema Para o item 0075, o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC
123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

13/07/2021 - 11:31:43 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:43 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:44 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
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13/07/2021 - 11:31:44 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:44 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:44 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:44 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:44 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 11:31:45 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi desclassificado no processo.

13/07/2021 - 11:31:45 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

13/07/2021 - 17:50:28 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 14/07/2021 ás 09:00 horas

14/07/2021 - 09:15:39 Pregoeiro Bom dia Srs Fornecedores, daremos continuação do certame.

14/07/2021 - 10:29:40 Sistema O fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi desclassificado no processo.

14/07/2021 - 10:29:40 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021
11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi
desclassificado no processo.

14/07/2021 - 10:29:40 Sistema O fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo
pregoeiro.

14/07/2021 - 10:29:40 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 3,25.

14/07/2021 - 10:42:31 Sistema O fornecedor ANA PAULA FARIAS MAIA 01152307266 foi desclassificado para o item 0096 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 10:42:31 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021
11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi
desclassificado no processo.

14/07/2021 - 10:42:31 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 4.334,00.

14/07/2021 - 12:31:57 Sistema O fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli foi desclassificado para o item 0053 pelo
pregoeiro.

14/07/2021 - 12:31:57 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021
11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi
desclassificado no processo.

14/07/2021 - 12:31:57 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 21,91.

14/07/2021 - 12:32:31 Sistema O fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli foi desclassificado para o item 0054 pelo
pregoeiro.

14/07/2021 - 12:32:31 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021
11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi
desclassificado no processo.

14/07/2021 - 12:32:31 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 570,00.
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14/07/2021 - 12:33:12 Sistema O fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli foi desclassificado para o item 0055 pelo
pregoeiro.

14/07/2021 - 12:33:12 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021
11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi
desclassificado no processo.

14/07/2021 - 12:33:12 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 71,05.

14/07/2021 - 12:33:52 Sistema O fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli foi desclassificado para o item 0056 pelo
pregoeiro.

14/07/2021 - 12:33:52 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021
11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi
desclassificado no processo.

14/07/2021 - 12:33:52 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 23,53.

14/07/2021 - 12:34:30 Sistema O fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli foi desclassificado para o item 0066 pelo
pregoeiro.

14/07/2021 - 12:34:30 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021
11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi
desclassificado no processo.

14/07/2021 - 12:34:30 Sistema O item 0066 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 24,70.

14/07/2021 - 12:35:45 Sistema O fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli foi desclassificado para o item 0082 pelo
pregoeiro.

14/07/2021 - 12:35:45 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021
11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi
desclassificado no processo.

14/07/2021 - 12:35:45 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante Brumed Comercio Atacadista e Manutenção de equipamentos
Hospitalares Eireli com valor unitário de R$ 8.000,00.

14/07/2021 - 12:37:07 Sistema O fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli foi desclassificado para o item 0084 pelo
pregoeiro.

14/07/2021 - 12:37:07 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021
11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi
desclassificado no processo.

14/07/2021 - 12:37:07 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 7.999,99.

14/07/2021 - 12:39:20 Sistema O fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli foi desclassificado para o item 0085 pelo
pregoeiro.

14/07/2021 - 12:39:20 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021
11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi
desclassificado no processo.

14/07/2021 - 12:39:20 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante SOLUMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA com valor unitário
de R$ 50.000,00.

14/07/2021 - 12:40:19 Sistema O fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli foi desclassificado para o item 0087 pelo
pregoeiro.

14/07/2021 - 12:40:19 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021
11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi
desclassificado no processo.

14/07/2021 - 12:40:19 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 13.300,00.

14/07/2021 - 12:41:19 Sistema O fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli foi desclassificado para o item 0091 pelo
pregoeiro.
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14/07/2021 - 12:41:19 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.13/07/2021
11:31:45 - Sistema - O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME foi
desclassificado no processo.

14/07/2021 - 12:41:19 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA com valor unitário de R$
165,00.

14/07/2021 - 13:02:21 Sistema O fornecedor GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA foi desclassificado no processo.

14/07/2021 - 13:02:21 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

14/07/2021 - 13:02:21 Sistema O fornecedor GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA foi desclassificado para o item
0010 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 13:02:21 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA com valor unitário de R$
22,50.

14/07/2021 - 13:13:17 Sistema O fornecedor TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.

14/07/2021 - 13:13:17 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A empresa
deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os
licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço...

14/07/2021 - 13:13:17 Sistema O fornecedor TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0036
pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 13:13:17 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 2,21.

14/07/2021 - 14:02:50 Sistema O fornecedor SOLUMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA foi desclassificado no processo.

14/07/2021 - 14:02:50 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. A empresa
deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como exige o item 5.1. Os
licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para...

14/07/2021 - 14:02:50 Sistema O fornecedor SOLUMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0085 pelo
pregoeiro.

14/07/2021 - 14:02:50 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 72.670,00.

14/07/2021 - 17:35:32 Sistema O fornecedor Brumed Comercio Atacadista e Manutenção de equipamentos Hospitalares Eireli foi
desclassificado no processo.

14/07/2021 - 17:35:32 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

14/07/2021 - 17:35:32 Sistema O fornecedor Brumed Comercio Atacadista e Manutenção de equipamentos Hospitalares Eireli foi
desclassificado para o item 0082 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 17:35:32 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 10.099,00.

14/07/2021 - 17:35:32 Sistema O fornecedor Brumed Comercio Atacadista e Manutenção de equipamentos Hospitalares Eireli foi
desclassificado para o item 0083 pelo pregoeiro.

14/07/2021 - 17:35:32 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 10.246,00.

14/07/2021 - 18:24:52 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 15/07/2021 ás 09:00 horas

15/07/2021 - 09:51:52 Pregoeiro bom dia, por problemas técnicos, tivmos um atraso. darei continuidade no certame

15/07/2021 - 10:55:35 Sistema O fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.

15/07/2021 - 10:55:35 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 10:55:35 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante Alvivere Soluções Farmacêuticas com valor unitário de R$ 76,80.

15/07/2021 - 10:56:08 Sistema O fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.

15/07/2021 - 10:56:08 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 10:56:08 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante Alvivere Soluções Farmacêuticas com valor unitário de R$ 76,80.
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15/07/2021 - 10:56:45 Sistema O fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.

15/07/2021 - 10:56:45 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 10:56:45 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI com valor unitário de R$
27,90.

15/07/2021 - 11:00:18 Sistema O fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.

15/07/2021 - 11:00:18 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 11:00:18 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 115,70.

15/07/2021 - 11:03:00 Sistema O fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0035 pelo pregoeiro.

15/07/2021 - 11:03:00 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 11:03:00 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 3,86.

15/07/2021 - 11:07:17 Sistema O fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.

15/07/2021 - 11:07:17 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 11:07:17 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 2,15.

15/07/2021 - 11:07:40 Sistema O fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0077 pelo pregoeiro.

15/07/2021 - 11:07:40 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 11:07:40 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 28,60.

15/07/2021 - 11:29:14 Sistema O fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0092 pelo pregoeiro.

15/07/2021 - 11:29:14 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 11:29:14 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli com valor unitário
de R$ 1.300,00.

15/07/2021 - 11:29:56 Sistema O fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0104 pelo pregoeiro.

15/07/2021 - 11:29:56 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 11:29:56 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 6,76.

15/07/2021 - 11:30:36 Sistema O fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0105 pelo pregoeiro.

15/07/2021 - 11:30:36 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

15/07/2021 - 11:30:36 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 7,15.

15/07/2021 - 12:36:19 Sistema O fornecedor Alvivere Soluções Farmacêuticas foi desclassificado no processo.

15/07/2021 - 12:36:19 Sistema Motivo: A empresa deixou de inserir a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação como
exige o item 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

15/07/2021 - 12:36:19 Sistema O fornecedor Alvivere Soluções Farmacêuticas foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.

15/07/2021 - 12:36:19 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 81,77.
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15/07/2021 - 12:36:19 Sistema O fornecedor Alvivere Soluções Farmacêuticas foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.

15/07/2021 - 12:36:19 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 81,77.

15/07/2021 - 12:39:45 Sistema Foi aberta negociação para o item 0092. O prazo é até às 13:40 do dia 15/07/2021.

15/07/2021 - 12:39:45 Sistema Motivo: o valor estimado é 246,48. Sr fornecedor, é possível negociar o preço?

15/07/2021 - 12:41:22 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0075 para o fornecedor A R DE
ABREU CIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 15/07/2021 às 13:41, encerrando às 13:46:00.

15/07/2021 - 13:42:02 Sistema O item 0075 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 475,29.

15/07/2021 - 13:42:02 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitárioR$ 475,29.

15/07/2021 - 15:54:23 Sistema O fornecedor CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI foi inabilitado no processo.

15/07/2021 - 15:54:23 Sistema Motivo: A empresa Deixou de apresentar proposta inicial concomitantemente com os documentos de
habilitação em desacordo com o item 5.1, quanto a regularidade fiscal, apresentou a certidão municipal
vencida em desacordo com o item 9.9.6,quanto a qualificação econômica financeira, a empresa apresentou a
certidão de falência e concordata vencida em desacordo com o item 9.10.1, quanto à qualificação técnica, o
atestado não contempla a 50% do quantitativo em desacordo com o item 9.11.

15/07/2021 - 15:54:23 Sistema O fornecedor CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

15/07/2021 - 15:54:23 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante Distrimed Comércio e Representações Ltda com valor unitário de
R$ 126,50.

15/07/2021 - 15:54:26 Sistema O fornecedor CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI foi inabilitado no processo.

15/07/2021 - 15:54:26 Sistema Motivo: A empresa Deixou de apresentar proposta inicial concomitantemente com os documentos de
habilitação em desacordo com o item 5.1, quanto a regularidade fiscal, apresentou a certidão municipal
vencida em desacordo com o item 9.9.6,quanto a qualificação econômica financeira, a empresa apresentou a
certidão de falência e concordata vencida em desacordo com o item 9.10.1, quanto à qualificação técnica, o
atestado não contempla a 50% do quantitativo em desacordo com o item 9.11.

15/07/2021 - 16:03:41 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 17:03 do dia 15/07/2021.

15/07/2021 - 16:03:41 Sistema Motivo: sr. fornecedor, o valor estimado é R$ 118,56, é possível negociar o preço?

15/07/2021 - 16:07:23 Sistema O fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli foi desclassificado para o item 0092 pelo
pregoeiro.

15/07/2021 - 16:07:23 Sistema Motivo: o valor estimado é 246,48. indagado sobre a negociação o fornecedor não manifestou interesse,
restando assim desclassificado com base no item 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

15/07/2021 - 16:07:23 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante Drogarocha Distribuidora de Medicamentos Ltda com valor unitário
de R$ 1.455,00.

15/07/2021 - 16:07:23 Sistema Para o item 0092, o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC
123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

15/07/2021 - 16:08:13 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0092 para o fornecedor A R DE
ABREU CIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 15/07/2021 às 17:08, encerrando às 17:13:00.

15/07/2021 - 17:10:12 Sistema O item 0092 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1.454,99.

15/07/2021 - 17:10:12 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitárioR$ 1.454,99.

15/07/2021 - 17:18:40 Sistema Foi aberta negociação para o item 0092. O prazo é até às 17:48 do dia 15/07/2021.

15/07/2021 - 17:18:40 Sistema Motivo: Sr fornecedor, o valor estimado é R$ 246,48. É possível negociar o preço?

15/07/2021 - 17:20:12 F. A R DE ABREU CIA LTDA Negociação Item 0092: PODEMOS FECHAR NO ESTIMADO

15/07/2021 - 17:20:28 Sistema O Item 0092 recebeu um lance negociado no valor de R$ 246,48.

15/07/2021 - 17:28:34 Sistema O fornecedor Distrimed Comércio e Representações Ltda foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.

15/07/2021 - 17:28:34 Sistema Motivo: o valor estimado é 118,56. indagado sobre a negociação o fornecedor não manifestou interesse,
restando assim desclassificado com base no item 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,
que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

15/07/2021 - 17:28:34 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS
EIRELI com valor unitário de R$ 350,00.

15/07/2021 - 17:29:58 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 18:00 do dia 15/07/2021.

15/07/2021 - 17:29:58 Sistema Motivo: sr. fornecedor, o valor estimado é R$ 118,56, é possível negociar o preço?

15/07/2021 - 17:41:09 F. REIS INDUSTRIA E ... Negociação Item 0007: Boa tarde. Infelizmente não conseguimos mais manter o preço do nosso ultimo lance
devido a variação de preços no mercado.

15/07/2021 - 18:01:21 Sistema O fornecedor REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI foi desclassificado
para o item 0007 pelo pregoeiro.

15/07/2021 - 18:01:21 Sistema Motivo: o valor estimado é 118,56. indagado sobre a negociação o fornecedor manifestou a impossibilidade
de negociação, restando assim desclassificado com base no item 8.2. Será desclassificada a proposta ou o
lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

15/07/2021 - 18:01:21 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 468,00.

15/07/2021 - 18:03:23 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 16/05/2021 ás 09:00 horas

15/07/2021 - 18:05:18 Pregoeiro CORREÇÃO a sessão será suspensa e reaberta no dia 16/07/2021 ás 09:00 horas

16/07/2021 - 09:07:51 Pregoeiro Bom dia. Estamos dando continuidade ao certame.

16/07/2021 - 09:50:36 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 10:30 do dia 16/07/2021.

16/07/2021 - 09:50:36 Sistema Motivo: sr. fornecedor, o valor estimado é R$ 118,56, é possível negociar o preço?

16/07/2021 - 09:53:15 F. WA DISTRIBUIDORA ... Negociação Item 0007: Bom dia. Sim, podemos igualar nosso preço ao valor estimado.

16/07/2021 - 09:53:21 Sistema O Item 0007 recebeu um lance negociado no valor de R$ 118,56.
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16/07/2021 - 10:58:18 Sistema O fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0091 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 10:58:18 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

16/07/2021 - 10:58:18 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 1.500,00.

16/07/2021 - 11:16:26 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 16/07/2021.

16/07/2021 - 11:16:26 Sistema Motivo: enviar proposta readequada de todos os itens vencidos em arquivo unico

16/07/2021 - 11:17:04 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 16/07/2021.

16/07/2021 - 11:17:04 Sistema Motivo: enviar proposta readequada de todos os itens vencidos em arquivo unico

16/07/2021 - 11:18:03 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 16/07/2021.

16/07/2021 - 11:18:03 Sistema Motivo: enviar proposta readequada de todos os itens vencidos em arquivo unico

16/07/2021 - 11:18:43 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 16/07/2021.

16/07/2021 - 11:18:43 Sistema Motivo: enviar proposta readequada de todos os itens vencidos em arquivo unico

16/07/2021 - 11:19:14 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0051. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 16/07/2021.

16/07/2021 - 11:19:14 Sistema Motivo: enviar proposta readequada de todos os itens vencidos em arquivo unico

16/07/2021 - 11:23:42 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

16/07/2021 - 11:44:18 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

16/07/2021 - 13:07:46 Sistema A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.

16/07/2021 - 13:21:49 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

16/07/2021 - 14:39:00 Sistema O fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli foi desclassificado para o item 0051 pelo
pregoeiro.

16/07/2021 - 14:39:00 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:39:00 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA com valor unitário de R$
99,00.

16/07/2021 - 14:42:16 Sistema O fornecedor Distrimed Comércio e Representações Ltda foi desclassificado para o item 0024 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 14:42:16 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:42:16 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA com valor unitário de R$
7,50.

16/07/2021 - 14:42:48 Sistema O fornecedor Distrimed Comércio e Representações Ltda foi desclassificado para o item 0025 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 14:42:48 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:42:48 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 9,44.

16/07/2021 - 14:43:13 Sistema O fornecedor Distrimed Comércio e Representações Ltda foi desclassificado para o item 0026 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 14:43:13 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:43:13 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA com valor unitário de R$
10,95.

16/07/2021 - 14:43:34 Sistema O fornecedor Distrimed Comércio e Representações Ltda foi desclassificado para o item 0027 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 14:43:34 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:43:34 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA com valor unitário de R$
10,95.

16/07/2021 - 14:44:00 Sistema O fornecedor Distrimed Comércio e Representações Ltda foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 14:44:00 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:44:00 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 26,00.

16/07/2021 - 14:44:22 Sistema O fornecedor Distrimed Comércio e Representações Ltda foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 14:44:22 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:44:22 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 26,00.

16/07/2021 - 14:44:43 Sistema O fornecedor Distrimed Comércio e Representações Ltda foi desclassificado para o item 0030 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 14:44:43 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:44:43 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 41,60.

16/07/2021 - 14:45:19 Sistema O fornecedor Distrimed Comércio e Representações Ltda foi desclassificado para o item 0031 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 14:45:19 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:45:19 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 62,40.

16/07/2021 - 14:45:50 Sistema O fornecedor Distrimed Comércio e Representações Ltda foi desclassificado para o item 0052 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 14:45:50 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:45:50 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA com valor unitário de R$
105,00.

16/07/2021 - 14:47:00 Sistema O fornecedor Distrimed Comércio e Representações Ltda foi desclassificado para o item 0058 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 14:47:00 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA
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16/07/2021 - 14:47:00 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA com valor unitário de R$
3,38.

16/07/2021 - 14:47:21 Sistema O fornecedor Distrimed Comércio e Representações Ltda foi desclassificado para o item 0059 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 14:47:21 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:47:21 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA com valor unitário de R$
3,38.

16/07/2021 - 14:47:39 Sistema O fornecedor Distrimed Comércio e Representações Ltda foi desclassificado para o item 0060 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 14:47:39 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:47:39 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 3,17.

16/07/2021 - 14:48:13 Sistema O fornecedor Distrimed Comércio e Representações Ltda foi desclassificado para o item 0061 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 14:48:13 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:48:13 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 3,17.

16/07/2021 - 14:48:37 Sistema O fornecedor Distrimed Comércio e Representações Ltda foi desclassificado para o item 0064 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 14:48:37 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:48:37 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 3,17.

16/07/2021 - 14:49:10 Sistema O fornecedor Distrimed Comércio e Representações Ltda foi desclassificado para o item 0065 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 14:49:10 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:49:10 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 3,17.

16/07/2021 - 14:49:30 Sistema O fornecedor Distrimed Comércio e Representações Ltda foi desclassificado para o item 0094 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 14:49:30 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR PROPOSTA READEQUADA

16/07/2021 - 14:49:30 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 3.201,90.

16/07/2021 - 14:51:35 Sistema Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 15:21 do dia 16/07/2021.

16/07/2021 - 14:51:35 Sistema Motivo: SR. fornecedor o valor estimado do item é R$ 0.90. É possível negociar o preço?

16/07/2021 - 14:52:26 Sistema Foi aberta negociação para o item 0044. O prazo é até às 15:22 do dia 16/07/2021.

16/07/2021 - 14:52:26 Sistema Motivo: SR. fornecedor o valor estimado do item é R$ 21,22. É possível negociar o preço?

16/07/2021 - 14:53:13 Sistema Foi aberta negociação para o item 0049. O prazo é até às 15:23 do dia 16/07/2021.

16/07/2021 - 14:53:13 Sistema Motivo: SR. fornecedor o valor estimado do item é R$ 23,40. É possível negociar o preço?

16/07/2021 - 14:55:43 F. A R DE ABREU CIA LTDA Negociação Item 0043: PODEMOS FECHAR NO ESTIMADO

16/07/2021 - 14:55:45 Sistema O Item 0043 recebeu um lance negociado no valor de R$ 0,90.

16/07/2021 - 14:56:32 Sistema O Item 0044 recebeu um lance negociado no valor de R$ 21,22.

16/07/2021 - 15:04:36 F. WA DISTRIBUIDORA ... Negociação Item 0049: Boa tarde, não há possibilidade, pois já ofertamos o nosso menor valor.

16/07/2021 - 15:12:22 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0043.

16/07/2021 - 15:12:22 Sistema Motivo: cumprido

16/07/2021 - 15:12:53 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0044.

16/07/2021 - 15:12:53 Sistema Motivo: cumprido

16/07/2021 - 15:13:28 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0049.

16/07/2021 - 15:13:28 Sistema Motivo: cumprido

16/07/2021 - 15:14:28 Sistema O fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi
desclassificado para o item 0049 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 15:14:28 Sistema Motivo: o valor estimado é 23,40. indagado sobre a negociação o fornecedor manifestou a impossibilidade de
negociação, restando assim desclassificado com base no item 8.2. Será desclassificada a proposta ou o
lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

16/07/2021 - 15:14:28 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 52,56.

16/07/2021 - 15:15:23 Sistema Foi aberta negociação para o item 0049. O prazo é até às 15:45 do dia 16/07/2021.

16/07/2021 - 15:15:23 Sistema Motivo: fornecedor o valor estimado do item é R$ 23,40. É possível negociar o preço?

16/07/2021 - 15:22:29 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 15:32 do dia 16/07/2021.

16/07/2021 - 15:22:29 Sistema Motivo: sr fornecedor, foi identificado que o mesmo encaminhou duas proposta readequada. o sr pode
esclarecer o motivo, pois são propostas divergentes

16/07/2021 - 15:27:44 F. PAC SAUDE DISTRIB... Documentação Item 0010: Boa tarde, solicitamos que desconsidere a proposta de maior valor, pois estamos
desistindo dos itens, 67,68,69,70,71.

16/07/2021 - 15:30:39 Sistema O Item 0049 recebeu um lance negociado no valor de R$ 23,40.

16/07/2021 - 15:40:03 Sistema O fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0067 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 15:40:03 Sistema Motivo: pediu desistência do item

16/07/2021 - 15:40:03 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 385,79.

16/07/2021 - 15:41:07 Sistema O fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0068 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 15:41:07 Sistema Motivo: pediu desistência do item
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16/07/2021 - 15:41:07 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 383,76.

16/07/2021 - 15:41:26 Sistema O fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0069 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 15:41:26 Sistema Motivo: pediu desistência do item

16/07/2021 - 15:41:26 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 229,32.

16/07/2021 - 15:41:43 Sistema O fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0070 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 15:41:43 Sistema Motivo: pediu desistência do item

16/07/2021 - 15:41:43 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 138,84.

16/07/2021 - 15:42:07 Sistema O fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0071 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 15:42:07 Sistema Motivo: pediu desistência do item

16/07/2021 - 15:42:07 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 483,50.

16/07/2021 - 15:43:22 Sistema Foi aberta negociação para o item 0079. O prazo é até às 16:00 do dia 16/07/2021.

16/07/2021 - 15:43:22 Sistema Motivo: fornecedor o valor estimado do item é R$ 7,80. É possível negociar o preço?

16/07/2021 - 15:43:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0080. O prazo é até às 16:00 do dia 16/07/2021.

16/07/2021 - 15:43:52 Sistema Motivo: fornecedor o valor estimado do item é R$ 16,22. É possível negociar o preço?

16/07/2021 - 15:45:23 Sistema O Item 0080 recebeu um lance negociado no valor de R$ 16,22.

16/07/2021 - 15:45:56 Sistema Foi aberta negociação para o item 0094. O prazo é até às 16:00 do dia 16/07/2021.

16/07/2021 - 15:45:56 Sistema Motivo: fornecedor o valor estimado do item é R$ 979,68. É possível negociar o preço?

16/07/2021 - 15:47:09 Sistema Foi aberta negociação para o item 0091. O prazo é até às 16:00 do dia 16/07/2021.

16/07/2021 - 15:47:09 Sistema Motivo: fornecedor o valor estimado do item é R$ 246,48. É possível negociar o preço?

16/07/2021 - 15:47:43 Sistema O Item 0091 recebeu um lance negociado no valor de R$ 246,48.

16/07/2021 - 15:48:25 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0091.

16/07/2021 - 15:48:25 Sistema Motivo: cumprido

16/07/2021 - 15:51:33 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0080.

16/07/2021 - 15:51:33 Sistema Motivo: cumprido

16/07/2021 - 15:52:50 F. WA DISTRIBUIDORA ... Negociação Item 0079: Sim, podemos fechar no estimado.

16/07/2021 - 15:52:52 Sistema O Item 0079 recebeu um lance negociado no valor de R$ 7,80.

16/07/2021 - 15:54:05 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0079.

16/07/2021 - 15:54:05 Sistema Motivo: cumprido

16/07/2021 - 15:57:30 Sistema O fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0052 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 15:57:30 Sistema Motivo: Deixou de cumprir em relação ao quantitativo não inferior a 50%, exigido no item9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

16/07/2021 - 15:57:30 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA com valor unitário de R$ 130,78.

16/07/2021 - 16:02:03 Sistema O fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi
desclassificado para o item 0094 pelo pregoeiro.

16/07/2021 - 16:02:03 Sistema Motivo: o valor estimado é 979,68. indagado sobre a negociação o fornecedor não manifestou na
negociação, restando assim desclassificado com base no item 8.2. Será desclassificada a proposta ou o
lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

16/07/2021 - 16:02:03 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante A R DE ABREU CIA LTDA com valor unitário de R$ 5.242,30.

16/07/2021 - 16:03:31 Sistema Foi aberta negociação para o item 0094. O prazo é até às 16:15 do dia 16/07/2021.

16/07/2021 - 16:03:31 Sistema Motivo: fornecedor o valor estimado do item é R$ 979,68. É possível negociar o preço?

16/07/2021 - 16:12:49 Sistema O Item 0094 recebeu um lance negociado no valor de R$ 979,68.

16/07/2021 - 16:18:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:18 do dia 16/07/2021.

16/07/2021 - 16:18:25 Sistema Motivo: enviar proposta readequada de todos os itens vencidos em arquivo único.

16/07/2021 - 16:18:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:18 do dia 16/07/2021.

16/07/2021 - 16:18:46 Sistema Motivo: fornecedor o valor estimado do item é R$ 979,68. É possível negociar o preço?

16/07/2021 - 16:19:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 18:19 do dia 16/07/2021.

16/07/2021 - 16:19:05 Sistema Motivo: fornecedor o valor estimado do item é R$ 979,68. É possível negociar o preço?

16/07/2021 - 16:22:39 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

16/07/2021 - 16:47:09 Sistema A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.

16/07/2021 - 17:09:27 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

16/07/2021 - 17:14:01 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

16/07/2021 - 17:14:01 Sistema Motivo: cumprido

16/07/2021 - 17:14:36 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002.

16/07/2021 - 17:14:36 Sistema Motivo: cumprido
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16/07/2021 - 17:15:01 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0010.

16/07/2021 - 17:15:01 Sistema Motivo: cumprido

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:41 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A R DE ABREU CIA LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
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16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

Anexo do protocolo PT2021.08/CLHO-14757

Nome: 22 ATA sessão PE 034 2021.pdf, pág. 284 de 287

PR2021.03/CLHO-00898 - Pág 1554



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/08/2021 às 15:46:17.
Página 285 de 287

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:21:54 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

16/07/2021 - 17:22:08 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA.

16/07/2021 - 17:22:08 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA.

16/07/2021 - 17:22:08 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA.

16/07/2021 - 17:22:08 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA.

16/07/2021 - 17:22:08 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA.

16/07/2021 - 17:22:08 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA.

16/07/2021 - 17:22:08 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA.

16/07/2021 - 17:22:08 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA.

16/07/2021 - 17:22:08 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA.

16/07/2021 - 17:22:28 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 16/07/2021 às 17:53.

16/07/2021 - 17:38:45 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME - ME declarou intenção de
recurso para o item 0001.

16/07/2021 - 17:40:33 Sistema O fornecedor AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE-ME - ME declarou intenção de
recurso para o item 0001.

20/07/2021 - 09:57:04 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

20/07/2021 - 09:57:04 Sistema Intenção: Sr.Pregoeiro a empresa AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS declara intenção de
entrar com recursos.

20/07/2021 - 09:57:09 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

20/07/2021 - 09:57:09 Sistema Intenção: ANALISE MINUCIOSA DAS PROPOSTAS VENCEDORAS, AS QUAIS APRESENTAM FALHAS.

20/07/2021 - 10:01:49 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 23/07/2021 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 28/07/2021 às 18:00.

29/07/2021 - 14:28:53 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.
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29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0051 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0054 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0055 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0056 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0057 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0058 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0059 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0060 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0061 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0062 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0063 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0064 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0065 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0066 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0067 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0068 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0069 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0070 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0071 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0072 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0073 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0074 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0075 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0076 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0077 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0078 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0079 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0080 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

29/07/2021 - 14:29:08 Sistema O Item 0081 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.
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