
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - PREFEITURA DE RIBEIRO

GONçALVES - (PI)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES / Nº Processo: 027/2022)

 

     às 10:38:49 horas do dia 03/02/2022 no endereço RUA LANDRI SALES-S/N, bairro

CENTRO, da cidade de RIBEIRO GONCALVES - PI, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio,

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

Nº Processo: 027/2022 - 2022/PE005/2022 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO

PARCELADO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES, PERMANENTES E

CONSUMO E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS

NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE RIBEIRO GONÇALVES-PI .

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - MEDICAMENTOS EM GERAL

Lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA BÁSICA E USO HOSPITALAR

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/02/2022 10:19:12:989 DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA  R$ 152.238,00

02/02/2022 17:37:38:222 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -
EPP  R$ 229.822,00

02/02/2022 18:16:49:382 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - E  R$ 308.558,00

01/02/2022 17:08:14:945 SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E
ODON  R$ 206.806,00

02/02/2022 17:35:19:277 BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
EIRELI  R$ 226.173,00

03/02/2022 09:43:08:628 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 226.799,00

02/02/2022 15:29:41:401 PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 198.650,00

03/02/2022 10:20:23:215 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ME  R$ 175.415,50

03/02/2022 10:20:42:866 NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 197.485,60

03/02/2022 10:21:58:242 M. A. M. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS  R$ 382.693,00

03/02/2022 10:21:26:575 AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 236.031,00

01/02/2022 17:14:20:879 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME  R$ 226.120,00

03/02/2022 10:18:47:114 MEDICAR MED LTDA  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/02/2022 10:23:17:875 DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA  R$ 2.745.896,40
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Lote (3) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Lote (4) - CONSULTA E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

02/02/2022 17:37:38:222 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -
EPP  R$ 4.088.409,30

02/02/2022 18:16:49:382 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - E  R$ 3.170.727,00

01/02/2022 17:08:14:945 SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E
ODON  R$ 2.547.910,80

02/02/2022 17:35:19:277 BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
EIRELI  R$ 4.034.425,50

03/02/2022 09:52:11:076 E M F DA SILVA COSTA EIRELI  R$ 2.567.426,70

03/02/2022 09:43:08:628 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 4.042.000,80

02/02/2022 15:29:41:401 PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 3.640.556,70

03/02/2022 10:23:58:140 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ME  R$ 3.504.436,20

03/02/2022 10:23:02:537 NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 2.553.960,96

03/02/2022 10:23:45:904 M. A. M. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS  R$ 3.183.777,00

03/02/2022 10:24:53:894 AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 4.193.946,00

01/02/2022 17:14:20:879 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME  R$ 2.783.265,30

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/02/2022 10:25:47:179 DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA  R$ 1.257.803,30

02/02/2022 17:37:38:222 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -
EPP  R$ 2.002.123,10

02/02/2022 18:16:49:382 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - E  R$ 1.416.317,60

01/02/2022 17:08:14:945 SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E
ODON  R$ 1.319.250,20

02/02/2022 17:35:19:277 BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
EIRELI  R$ 1.982.383,20

03/02/2022 09:52:11:076 E M F DA SILVA COSTA EIRELI  R$ 1.262.132,41

03/02/2022 09:43:08:628 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 1.975.844,70

02/02/2022 15:29:41:401 PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 1.735.952,30

03/02/2022 10:27:24:872 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ME  R$ 3.124.997,10

03/02/2022 10:26:33:856 NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP  R$ 1.956.427,20

03/02/2022 10:27:13:813 M. A. M. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS  R$ 2.077.461,40

03/02/2022 10:27:01:593 AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 2.056.467,20

01/02/2022 17:14:20:879 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME  R$ 1.444.348,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/02/2022 10:28:19:549 DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA  R$ 718.452,70

02/02/2022 17:37:38:222 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -
EPP  R$ 1.147.696,00

02/02/2022 18:16:49:382 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - E  R$ 1.143.688,70

01/02/2022 17:08:14:945 SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E
ODON  R$ 816.954,90
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Lote (5) - PERMANENTES

Lote (6) - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

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

 

Lote (1) - MEDICAMENTOS EM GERAL

02/02/2022 17:35:19:277 BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
EIRELI  R$ 1.136.594,50

03/02/2022 09:43:08:628 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 1.131.859,70

03/02/2022 10:29:07:444 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ME  R$ 1.340.316,30

03/02/2022 10:28:51:226 AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 1.180.160,90

01/02/2022 17:14:20:879 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME  R$ 893.823,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/02/2022 08:26:21:208 C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI  R$ 794.539,94

03/02/2022 10:30:37:195 DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA  R$ 961.612,06

02/02/2022 17:37:38:222 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -
EPP  R$ 1.122.285,82

01/02/2022 17:08:14:945 SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E
ODON  R$ 922.360,00

02/02/2022 17:35:19:277 BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
EIRELI  R$ 1.106.331,52

03/02/2022 09:43:08:628 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 1.106.781,44

03/02/2022 10:31:14:101 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ME  R$ 1.120.088,90

03/02/2022 10:31:24:262 AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 1.152.878,06

01/02/2022 17:14:20:879 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME  R$ 964.162,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/01/2022 09:57:08:822 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA  R$ 588.767,22

03/02/2022 10:32:26:065 DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA  R$ 502.023,28

02/02/2022 17:38:01:809 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -
EPP  R$ 779.893,26

01/02/2022 17:09:18:682 SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E
ODON  R$ 458.666,00

02/02/2022 17:37:41:190 BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
EIRELI  R$ 768.810,82

02/02/2022 20:58:00:515 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI  R$ 493.400,00

03/02/2022 09:38:00:556 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 769.119,02

03/02/2022 10:32:52:010 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ME  R$ 1.052.136,16

03/02/2022 10:32:41:805 AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 801.025,16

01/02/2022 17:15:19:570 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME  R$ 515.704,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/02/2022 10:47:08:427 PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 183.070,00

03/02/2022 10:43:04:761 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - E  R$ 183.517,00

10/04/2022 Página 3 de 27



Lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA BÁSICA E USO HOSPITALAR

Lote (3) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Lote (4) - CONSULTA E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

01/02/2022 17:08:14:945 SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E
ODON  R$ 206.806,00

03/02/2022 10:46:24:730 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME  R$ 225.000,00

03/02/2022 10:41:20:873 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 225.999,00

02/02/2022 17:35:19:277 BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
EIRELI  R$ 226.173,00

02/02/2022 17:37:38:222 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -
EPP  R$ 229.822,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/02/2022 17:08:14:945 SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E
ODON  R$ 2.547.910,80

03/02/2022 09:52:11:076 E M F DA SILVA COSTA EIRELI  R$ 2.567.426,70

01/02/2022 17:14:20:879 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME  R$ 2.783.265,30

02/02/2022 18:16:49:382 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - E  R$ 3.170.727,00

02/02/2022 15:29:41:401 PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 3.640.556,70

09/02/2022 10:08:59:783 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -
EPP  R$ 4.024.000,00

02/02/2022 17:35:19:277 BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
EIRELI  R$ 4.034.425,50

03/02/2022 09:43:08:628 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 4.042.000,80

Data-Hora Fornecedor Lance

09/02/2022 10:23:34:150 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - E  R$ 1.262.032,41

03/02/2022 09:52:11:076 E M F DA SILVA COSTA EIRELI  R$ 1.262.132,41

01/02/2022 17:08:14:945 SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E
ODON  R$ 1.319.250,20

01/02/2022 17:14:20:879 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME  R$ 1.444.348,50

02/02/2022 15:29:41:401 PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 1.735.952,30

09/02/2022 10:27:09:219 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -
EPP  R$ 1.970.000,00

03/02/2022 09:43:08:628 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 1.975.844,70

02/02/2022 17:35:19:277 BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
EIRELI  R$ 1.982.383,20

Data-Hora Fornecedor Lance

01/02/2022 17:08:14:945 SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E
ODON  R$ 816.954,90

01/02/2022 17:14:20:879 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME  R$ 893.823,20

09/02/2022 10:42:44:247 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -
EPP  R$ 1.130.000,00

03/02/2022 09:43:08:628 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 1.131.859,70

02/02/2022 17:35:19:277 BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
EIRELI  R$ 1.136.594,50
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Lote (5) - PERMANENTES

Lote (6) - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 03/02/2022, às 10:51:30 horas, no lote (1) - MEDICAMENTOS EM GERAL -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 03/03/2022, às

11:47:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/03/2022, às 11:47:37 horas, no lote (1) - MEDICAMENTOS EM GERAL -  a

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

coordenador - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor:

PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 03/03/2022, às 11:49:00 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

02/02/2022 18:16:49:382 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - E  R$ 1.143.688,70

Data-Hora Fornecedor Lance

03/02/2022 08:26:21:208 C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI  R$ 794.539,94

01/02/2022 17:08:14:945 SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E
ODON  R$ 922.360,00

01/02/2022 17:14:20:879 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME  R$ 964.162,00

09/02/2022 10:57:05:483 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -
EPP  R$ 1.100.000,00

02/02/2022 17:35:19:277 BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
EIRELI  R$ 1.106.331,52

03/02/2022 09:43:08:628 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 1.106.781,44

Data-Hora Fornecedor Lance

09/02/2022 11:10:42:683 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA  R$ 458.566,00

01/02/2022 17:09:18:682 SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E
ODON  R$ 458.666,00

02/02/2022 20:58:00:515 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI  R$ 493.400,00

01/02/2022 17:15:19:570 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME  R$ 515.704,00

09/02/2022 11:04:27:992 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -
EPP  R$ 760.000,00

02/02/2022 17:37:41:190 BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
EIRELI  R$ 768.810,82

03/02/2022 09:38:00:556 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 769.119,02
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    No dia 03/03/2022, às 11:49:00 horas, no lote (1) - MEDICAMENTOS EM GERAL -  a

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

coordenador - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor:

DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - E. No dia 03/03/2022, às

11:49:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/03/2022, às 11:49:54 horas, no lote (1) - MEDICAMENTOS EM GERAL -  a

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

coordenador - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor:

SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON. No dia 14/03/2022, às

11:56:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2022, às 11:56:16 horas, no lote (1) - MEDICAMENTOS EM GERAL -  a

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

coordenador - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor:

LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 16/03/2022, às 16:41:54 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/03/2022, às 16:41:54 horas, no lote (1) - MEDICAMENTOS EM GERAL -  a

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

Não foram verificadas falhas na documentação e propostas de preço apresentadas pela

licitante. No dia 17/03/2022, às 15:55:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/03/2022, às 15:55:26 horas, no lote (1) - MEDICAMENTOS EM GERAL -  a

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

licitante atendeu às exigências do edital.

 

    No dia 17/03/2022, às 15:55:26 horas, no lote (1) - MEDICAMENTOS EM GERAL -  pelo

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

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R$ 225.999,00.

 

    No dia 09/02/2022, às 10:23:15 horas, no lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA

BÁSICA E USO HOSPITALAR -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 03/03/2022, às 11:50:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/03/2022, às 11:50:27 horas, no lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA

BÁSICA E USO HOSPITALAR -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA -
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desclassificou o fornecedor: SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E

ODON. No dia 14/03/2022, às 11:56:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2022, às 11:56:51 horas, no lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA

BÁSICA E USO HOSPITALAR -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA -

desclassificou o fornecedor: E M F DA SILVA COSTA EIRELI. No dia 14/03/2022, às

11:59:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2022, às 11:59:45 horas, no lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA

BÁSICA E USO HOSPITALAR -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA -

desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 14/03/2022,

às 12:02:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2022, às 12:02:50 horas, no lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA

BÁSICA E USO HOSPITALAR -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA -

desclassificou o fornecedor: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

LTDA - E. No dia 14/03/2022, às 12:05:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2022, às 12:05:43 horas, no lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA

BÁSICA E USO HOSPITALAR -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA -

desclassificou o fornecedor: PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 16/03/2022, às

16:42:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/03/2022, às 16:42:14 horas, no lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA

BÁSICA E USO HOSPITALAR -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Não foram verificadas falhas na documentação e

propostas de preço apresentadas pela licitante. No dia 17/03/2022, às 15:55:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/03/2022, às 15:55:55 horas, no lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA

BÁSICA E USO HOSPITALAR -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O licitante atendeu às exigências do edital.

 

    No dia 17/03/2022, às 15:55:55 horas, no lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA

BÁSICA E USO HOSPITALAR -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
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com o valor R$ 4.023.999,90.

 

    No dia 09/02/2022, às 10:40:25 horas, no lote (3) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 03/03/2022, às

11:51:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/03/2022, às 11:51:20 horas, no lote (3) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR -

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

coordenador - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor:

DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - E. No dia 14/03/2022, às

11:57:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2022, às 11:57:05 horas, no lote (3) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR -

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

coordenador - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: E

M F DA SILVA COSTA EIRELI. No dia 14/03/2022, às 12:00:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/03/2022, às 12:00:21 horas, no lote (3) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR -

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

coordenador - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor:

SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON. No dia 14/03/2022, às

12:03:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2022, às 12:03:31 horas, no lote (3) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR -

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

coordenador - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor:

LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 14/03/2022, às 12:06:15 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2022, às 12:06:15 horas, no lote (3) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR -

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

coordenador - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor:

PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 16/03/2022, às 16:42:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/03/2022, às 16:42:36 horas, no lote (3) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR -

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

seguinte: Não foram verificadas falhas na documentação e propostas de preço apresentadas
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pela licitante. No dia 17/03/2022, às 15:56:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/03/2022, às 15:56:13 horas, no lote (3) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR -

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

licitante atendeu às exigências do edital.

 

    No dia 17/03/2022, às 15:56:13 horas, no lote (3) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR -

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

DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP com o valor R$ 1.969.999,99.

 

    No dia 09/02/2022, às 10:51:19 horas, no lote (4) - CONSULTA E INSTRUMENTAL

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

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia

03/03/2022, às 11:54:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/03/2022, às 11:54:15 horas, no lote (4) - CONSULTA E INSTRUMENTAL

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

foi o seguinte: O coordenador - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA -

desclassificou o fornecedor: SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E

ODON. No dia 14/03/2022, às 11:58:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2022, às 11:58:16 horas, no lote (4) - CONSULTA E INSTRUMENTAL

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

foi o seguinte: O coordenador - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA -

desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 16/03/2022,

às 16:42:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/03/2022, às 16:42:58 horas, no lote (4) - CONSULTA E INSTRUMENTAL

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

alteração foi o seguinte: Não foram verificadas falhas na documentação e propostas de

preço apresentadas pela licitante. No dia 17/03/2022, às 15:56:34 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 17/03/2022, às 15:56:33 horas, no lote (4) - CONSULTA E INSTRUMENTAL

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

foi o seguinte: O licitante atendeu às exigências do edital.

 

    No dia 17/03/2022, às 15:56:33 horas, no lote (4) - CONSULTA E INSTRUMENTAL

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

licitação á empresa DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP com o
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valor R$ 1.129.986,00.

 

    No dia 09/02/2022, às 11:01:56 horas, no lote (5) - PERMANENTES -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 03/03/2022, às 11:55:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/03/2022, às 11:55:41 horas, no lote (5) - PERMANENTES -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA

APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: C J FREITAS DE

SAMPAIO - EIRELI. No dia 03/03/2022, às 11:57:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/03/2022, às 11:57:08 horas, no lote (5) - PERMANENTES -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA

APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: SAO MARCOS DISTRI

DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON. No dia 14/03/2022, às 11:58:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2022, às 11:58:28 horas, no lote (5) - PERMANENTES -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA

APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA

CARVALHO - ME. No dia 16/03/2022, às 16:43:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/03/2022, às 16:43:36 horas, no lote (5) - PERMANENTES -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Não foram

verificadas falhas na documentação e propostas de preço apresentadas pela licitante. No dia

17/03/2022, às 15:56:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/03/2022, às 15:56:49 horas, no lote (5) - PERMANENTES -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O licitante atendeu às

exigências do edital.

 

    No dia 17/03/2022, às 15:56:49 horas, no lote (5) - PERMANENTES -  pelo critério de

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

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP com o valor R$ 1.099.520,00.

 

    No dia 09/02/2022, às 11:14:32 horas, no lote (6) - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 03/03/2022, às

11:58:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 03/03/2022, às 11:58:19 horas, no lote (6) - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

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

coordenador - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor:

EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. No dia 03/03/2022, às 12:00:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/03/2022, às 12:00:49 horas, no lote (6) - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

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

coordenador - MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor:

SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON. No dia 14/03/2022, às

11:59:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2022, às 11:59:15 horas, no lote (6) - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

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

seguinte: Não foi verificada nenhuma falha na documentação apresentada pela empresa.

Portanto, a licitante está HABILITADA. No dia 17/03/2022, às 15:57:13 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/03/2022, às 15:57:13 horas, no lote (6) - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

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

licitante atendeu às exigências do edital.

 

    No dia 17/03/2022, às 15:57:13 horas, no lote (6) - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

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

BHDENTAL COMERCIAL EIRELI com o valor R$ 493.400,00.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:18:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - MEDICAR MED LTDA,

no lote (1) - MEDICAMENTOS EM GERAL. O motivo da desclassificação foi: A licitante

descumpriu o item 5.4 do edital do certame, o qual preceitura: "O licitante deverá também

enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, das seguintes

informações: valor total em moeda corrente nacional; marca de cada item ofertado,

fabricante de cada item ofertado; descrição detalhada do objeto, contendo as informações

referente a especificação do termo de referência: indicando, no que for aplicável, o modelo,

prazo de validade ou de garantia, numero do registro ou inscrição do bem no órgão

competente, quando for o caso, sob pena de descalssificação.", motivo pelo qual terá sua

proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:19:12 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA
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RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - DISTRIBUIDORA E

DENTAL FLORIANO LTDA, no lote (1) - MEDICAMENTOS EM GERAL. O motivo da

desclassificação foi: A licitante descumpriu o item 5.4 do edital do certame, o qual preceitua:

"O licitante deverá também enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrônico, das seguintes informações: valor total em moeda corrente nacional; marca de

cada item ofertado, fabricante de cada item ofertado; descrição detalhada do objeto,

contendo as informações referente a especificação do termo de referência: indicando, no

que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, numero do registro ou

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena de desclassificação.",

motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:20:23 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - EXCLUSIVA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME, no lote (1) - MEDICAMENTOS EM

GERAL. O motivo da desclassificação foi: A licitante descumpriu o item 5.4 do edital do

certame, o qual preceitua: "O licitante deverá também enviar sua proposta mediante o

preenchimento, no sistema eletrônico, das seguintes informações: valor total em moeda

corrente nacional; marca de cada item ofertado, fabricante de cada item ofertado; descrição

detalhada do objeto, contendo as informações referente a especificação do termo de

referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia,

numero do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena

de desclassificação.", motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:20:42 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - NEW LIFE COMERCIO

DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP, no lote (1) - MEDICAMENTOS EM GERAL. O motivo

da desclassificação foi: A licitante descumpriu o item 5.4 do edital do certame, o qual

preceitua: "O licitante deverá também enviar sua proposta mediante o preenchimento, no

sistema eletrônico, das seguintes informações: valor total em moeda corrente nacional;

marca de cada item ofertado, fabricante de cada item ofertado; descrição detalhada do

objeto, contendo as informações referente a especificação do termo de referência:

indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, numero do

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena de

desclassificação.", motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:21:26 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - AB MED

DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (1) - MEDICAMENTOS EM GERAL.

O motivo da desclassificação foi: A licitante descumpriu o item 5.4 do edital do certame, o

qual preceitua: "O licitante deverá também enviar sua proposta mediante o preenchimento,
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no sistema eletrônico, das seguintes informações: valor total em moeda corrente nacional;

marca de cada item ofertado, fabricante de cada item ofertado; descrição detalhada do

objeto, contendo as informações referente a especificação do termo de referência:

indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, numero do

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena de

desclassificação.", motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:21:58 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - M. A. M. COMERCIO E

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, no lote (1) - MEDICAMENTOS EM GERAL. O

motivo da desclassificação foi: A licitante descumpriu o item 5.4 do edital do certame, o qual

preceitua: "O licitante deverá também enviar sua proposta mediante o preenchimento, no

sistema eletrônico, das seguintes informações: valor total em moeda corrente nacional;

marca de cada item ofertado, fabricante de cada item ofertado; descrição detalhada do

objeto, contendo as informações referente a especificação do termo de referência:

indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, numero do

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena de

desclassificação.", motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:23:02 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - NEW LIFE COMERCIO

DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP, no lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA BÁSICA E

USO HOSPITALAR. O motivo da desclassificação foi: A licitante descumpriu o item 5.4 do

edital do certame, o qual preceitua: "O licitante deverá também enviar sua proposta

mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, das seguintes informações: valor total em

moeda corrente nacional; marca de cada item ofertado, fabricante de cada item ofertado;

descrição detalhada do objeto, contendo as informações referente a especificação do termo

de referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia,

numero do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena

de desclassificação.", motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:23:17 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - DISTRIBUIDORA E

DENTAL FLORIANO LTDA, no lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA BÁSICA E USO

HOSPITALAR. O motivo da desclassificação foi: A licitante descumpriu o item 5.4 do edital

do certame, o qual preceitua: "O licitante deverá também enviar sua proposta mediante o

preenchimento, no sistema eletrônico, das seguintes informações: valor total em moeda

corrente nacional; marca de cada item ofertado, fabricante de cada item ofertado; descrição

detalhada do objeto, contendo as informações referente a especificação do termo de

referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia,
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numero do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena

de desclassificação.", motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:23:45 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - M. A. M. COMERCIO E

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, no lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA

BÁSICA E USO HOSPITALAR. O motivo da desclassificação foi: A licitante descumpriu o

item 5.4 do edital do certame, o qual preceitua: "O licitante deverá também enviar sua

proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, das seguintes informações: valor

total em moeda corrente nacional; marca de cada item ofertado, fabricante de cada item

ofertado; descrição detalhada do objeto, contendo as informações referente a especificação

do termo de referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de

garantia, numero do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso,

sob pena de desclassificação.", motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:23:58 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - EXCLUSIVA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME, no lote (2) - MEDICAMENTOS

FAMÁRCIA BÁSICA E USO HOSPITALAR. O motivo da desclassificação foi: A licitante

descumpriu o item 5.4 do edital do certame, o qual preceitua: "O licitante deverá também

enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, das seguintes

informações: valor total em moeda corrente nacional; marca de cada item ofertado,

fabricante de cada item ofertado; descrição detalhada do objeto, contendo as informações

referente a especificação do termo de referência: indicando, no que for aplicável, o modelo,

prazo de validade ou de garantia, numero do registro ou inscrição do bem no órgão

competente, quando for o caso, sob pena de desclassificação.", motivo pelo qual terá sua

proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:24:53 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - AB MED

DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA

BÁSICA E USO HOSPITALAR. O motivo da desclassificação foi: A licitante descumpriu o

item 5.4 do edital do certame, o qual preceitua: "O licitante deverá também enviar sua

proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, das seguintes informações: valor

total em moeda corrente nacional; marca de cada item ofertado, fabricante de cada item

ofertado; descrição detalhada do objeto, contendo as informações referente a especificação

do termo de referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de

garantia, numero do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso,

sob pena de desclassificação.", motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.
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    No dia 03/02/2022, às 10:25:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - DISTRIBUIDORA E

DENTAL FLORIANO LTDA, no lote (3) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. O motivo da

desclassificação foi: A licitante descumpriu o item 5.4 do edital do certame, o qual preceitua:

"O licitante deverá também enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrônico, das seguintes informações: valor total em moeda corrente nacional; marca de

cada item ofertado, fabricante de cada item ofertado; descrição detalhada do objeto,

contendo as informações referente a especificação do termo de referência: indicando, no

que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, numero do registro ou

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena de desclassificação.",

motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:26:33 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - NEW LIFE COMERCIO

DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP, no lote (3) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. O

motivo da desclassificação foi: A licitante descumpriu o item 5.4 do edital do certame, o qual

preceitua: "O licitante deverá também enviar sua proposta mediante o preenchimento, no

sistema eletrônico, das seguintes informações: valor total em moeda corrente nacional;

marca de cada item ofertado, fabricante de cada item ofertado; descrição detalhada do

objeto, contendo as informações referente a especificação do termo de referência:

indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, numero do

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena de

desclassificação.", motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:27:01 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - AB MED

DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (3) - MATERIAL MÉDICO

HOSPITALAR. O motivo da desclassificação foi: A licitante descumpriu o item 5.4 do edital

do certame, o qual preceitua: "O licitante deverá também enviar sua proposta mediante o

preenchimento, no sistema eletrônico, das seguintes informações: valor total em moeda

corrente nacional; marca de cada item ofertado, fabricante de cada item ofertado; descrição

detalhada do objeto, contendo as informações referente a especificação do termo de

referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia,

numero do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena

de desclassificação.", motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:27:13 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - M. A. M. COMERCIO E

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, no lote (3) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. O

motivo da desclassificação foi: A licitante descumpriu o item 5.4 do edital do certame, o qual
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preceitua: "O licitante deverá também enviar sua proposta mediante o preenchimento, no

sistema eletrônico, das seguintes informações: valor total em moeda corrente nacional;

marca de cada item ofertado, fabricante de cada item ofertado; descrição detalhada do

objeto, contendo as informações referente a especificação do termo de referência:

indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, numero do

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena de

desclassificação.", motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:27:24 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - EXCLUSIVA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME, no lote (3) - MATERIAL MÉDICO

HOSPITALAR. O motivo da desclassificação foi: A licitante descumpriu o item 5.4 do edital

do certame, o qual preceitua: "O licitante deverá também enviar sua proposta mediante o

preenchimento, no sistema eletrônico, das seguintes informações: valor total em moeda

corrente nacional; marca de cada item ofertado, fabricante de cada item ofertado; descrição

detalhada do objeto, contendo as informações referente a especificação do termo de

referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia,

numero do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena

de desclassificação.", motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:28:19 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - DISTRIBUIDORA E

DENTAL FLORIANO LTDA, no lo te (4)  -  CONSULTA E INSTRUMENTAL

ODONTOLÓGICO. O motivo da desclassificação foi: A licitante descumpriu o item 5.4 do

edital do certame, o qual preceitua: "O licitante deverá também enviar sua proposta

mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, das seguintes informações: valor total em

moeda corrente nacional; marca de cada item ofertado, fabricante de cada item ofertado;

descrição detalhada do objeto, contendo as informações referente a especificação do termo

de referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia,

numero do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena

de desclassificação.", motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:28:51 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - AB MED

DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (4) - CONSULTA E INSTRUMENTAL

ODONTOLÓGICO. O motivo da desclassificação foi: A licitante descumpriu o item 5.4 do

edital do certame, o qual preceitua: "O licitante deverá também enviar sua proposta

mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, das seguintes informações: valor total em

moeda corrente nacional; marca de cada item ofertado, fabricante de cada item ofertado;

descrição detalhada do objeto, contendo as informações referente a especificação do termo
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de referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia,

numero do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena

de desclassificação.", motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:29:07 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - EXCLUSIVA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME, no lote (4) - CONSULTA E

INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO. O motivo da desclassificação foi: A licitante

descumpriu o item 5.4 do edital do certame, o qual preceitua: "O licitante deverá também

enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, das seguintes

informações: valor total em moeda corrente nacional; marca de cada item ofertado,

fabricante de cada item ofertado; descrição detalhada do objeto, contendo as informações

referente a especificação do termo de referência: indicando, no que for aplicável, o modelo,

prazo de validade ou de garantia, numero do registro ou inscrição do bem no órgão

competente, quando for o caso, sob pena de desclassificação.", motivo pelo qual terá sua

proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:30:37 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - DISTRIBUIDORA E

DENTAL FLORIANO LTDA, no lote (5) - PERMANENTES. O motivo da desclassificação foi:

A licitante descumpriu o item 5.4 do edital do certame, o qual preceitua: "O licitante deverá

também enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, das

seguintes informações: valor total em moeda corrente nacional; marca de cada item

ofertado, fabricante de cada item ofertado; descrição detalhada do objeto, contendo as

informações referente a especificação do termo de referência: indicando, no que for

aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, numero do registro ou inscrição do

bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena de desclassificação.", motivo pelo

qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:31:14 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - EXCLUSIVA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME, no lote (5) - PERMANENTES. O motivo

da desclassificação foi: A licitante descumpriu o item 5.4 do edital do certame, o qual

preceitua: "O licitante deverá também enviar sua proposta mediante o preenchimento, no

sistema eletrônico, das seguintes informações: valor total em moeda corrente nacional;

marca de cada item ofertado, fabricante de cada item ofertado; descrição detalhada do

objeto, contendo as informações referente a especificação do termo de referência:

indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, numero do

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena de

desclassificação.", motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.
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    No dia 03/02/2022, às 10:31:24 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - AB MED

DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (5) - PERMANENTES. O motivo da

desclassificação foi: A licitante descumpriu o item 5.4 do edital do certame, o qual preceitua:

"O licitante deverá também enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrônico, das seguintes informações: valor total em moeda corrente nacional; marca de

cada item ofertado, fabricante de cada item ofertado; descrição detalhada do objeto,

contendo as informações referente a especificação do termo de referência: indicando, no

que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, numero do registro ou

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena de desclassificação.",

motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:32:26 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - DISTRIBUIDORA E

DENTAL FLORIANO LTDA, no lote (6) - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. O motivo

da desclassificação foi: A licitante descumpriu o item 5.4 do edital do certame, o qual

preceitua: "O licitante deverá também enviar sua proposta mediante o preenchimento, no

sistema eletrônico, das seguintes informações: valor total em moeda corrente nacional;

marca de cada item ofertado, fabricante de cada item ofertado; descrição detalhada do

objeto, contendo as informações referente a especificação do termo de referência:

indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, numero do

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena de

desclassificação.", motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:32:41 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - AB MED

DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (6) - EQUIPAMENTOS

ODONTOLÓGICOS. O motivo da desclassificação foi: A licitante descumpriu o item 5.4 do

edital do certame, o qual preceitua: "O licitante deverá também enviar sua proposta

mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, das seguintes informações: valor total em

moeda corrente nacional; marca de cada item ofertado, fabricante de cada item ofertado;

descrição detalhada do objeto, contendo as informações referente a especificação do termo

de referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia,

numero do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena

de desclassificação.", motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/02/2022, às 10:32:52 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - EXCLUSIVA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME, no lote (6) - EQUIPAMENTOS
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ODONTOLÓGICOS. O motivo da desclassificação foi: A licitante descumpriu o item 5.4 do

edital do certame, o qual preceitua: "O licitante deverá também enviar sua proposta

mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, das seguintes informações: valor total em

moeda corrente nacional; marca de cada item ofertado, fabricante de cada item ofertado;

descrição detalhada do objeto, contendo as informações referente a especificação do termo

de referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia,

numero do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, sob pena

de desclassificação.", motivo pelo qual terá sua proposta desclassificada.

 

    No dia 03/03/2022, às 11:47:36 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - PAC SAUDE DISTRIBUIDORA

LTDA, no lote (1) - MEDICAMENTOS EM GERAL. O motivo da desclassificação foi: A

empresa deixou de atender o subitem 8.4.3 alínea �a�, tendo em vista que não anexou

Falência da Sede da Pessoa Jurídica, como também, no âmbito federal; deixou de atender o

subitem 8.4.3 alínea �d�, tendo em vista que não apresentou as notas explicativas do balanço;

descumpriu o subitem 8.4.1 alínea �b3�, tendo em vista que apresentou as licenças sanitárias

vencidas.

 

    No dia 03/03/2022, às 11:49:00 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA

DE MEDICAMENTOS LTDA - E, no lote (1) - MEDICAMENTOS EM GERAL. O motivo da

desclassificação foi: a empresa descumpriu o subitem 8.4.3 alínea �d� O balanço patrimonial e

as demonstrações contábeis, notas explicativas, bem como os índices contábeis exigidos,

deverão estar assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente

registrado no Conselho Regional de Contabilidade, tendo em vista que não apresentou o

balanço patrimonial. Portanto, a licitante está INABILITADA; No Lote 1 verificou-se o

seguinte: Item 4 � ALOPURINOL 100MG CPR, - Marca/ Fabricante ASPEN / ASPEN,

empresa em sua proposta apresentou o Registro para MS nº 100470331, ocorre que após

consulta verifica-se a marca do registro é SANDOZ, diferencia-se da marca apresentada em

proposta de preços; Item 5 � ALOPURINOL 300MG CPR, - Marca/ Fabricante ASPEN /

ASPEN, empresa em sua proposta apresentou o Registro para MS nº 100470331, ocorre

que após consulta verifica-se a marca do registro é SANDOZ, diferencia-se da marca

apresentada em proposta de preços.

 

    No dia 03/03/2022, às 11:49:54 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC

EQUIP E MAT HOSP E ODON, no lote (1) - MEDICAMENTOS EM GERAL. O motivo da

desclassificação foi: A empresa deixou de atender o subitem 8.4.3 alínea �a� - Certidão

negativa de falência ou de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurídica, bem como no âmbito federal. Para efeito de constatação da validade de tal
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certidão, será observado o prazo de validade constante na própria certidão, tendo em vista

que não anexou Falência da Sede da Pessoa Jurídica, como também, no âmbito federal; a

empresa descumpriu o subitem 8.4.3 alínea �d� O balanço patrimonial e as demonstrações

contábeis, notas explicativas, bem como os índices contábeis exigidos, deverão estar

assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no

Conselho Regional de Contabilidade, tendo em vista que não apresentou as notas

explicativas do balanço.

 

    No dia 03/03/2022, às 11:50:26 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC

EQUIP E MAT HOSP E ODON, no lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA BÁSICA E USO

HOSPITALAR. O motivo da desclassificação foi: A empresa deixou de atender o subitem

8.4.3 alínea �a� - Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa jurídica, bem como no âmbito federal. Para efeito de

constatação da validade de tal certidão, será observado o prazo de validade constante na

própria certidão, tendo em vista que não anexou Falência da Sede da Pessoa Jurídica,

como também, no âmbito federal; a empresa descumpriu o subitem 8.4.3 alínea �d� O balanço

patrimonial e as demonstrações contábeis, notas explicativas, bem como os índices

contábeis exigidos, deverão estar assinados por contador ou outro profissional equivalente,

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, tendo em vista que não

apresentou as notas explicativas do balanço.

 

    No dia 03/03/2022, às 11:51:20 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA

DE MEDICAMENTOS LTDA - E, no lote (3) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. O motivo

da desclassificação foi: a empresa descumpriu o subitem 8.4.3 alínea �d� O balanço

patrimonial e as demonstrações contábeis, notas explicativas, bem como os índices

contábeis exigidos, deverão estar assinados por contador ou outro profissional equivalente,

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, tendo em vista que não

apresentou o balanço patrimonial. No Lote 3, todos os registros apresentados constam como

inválidos ou inexistentes.

 

    No dia 03/03/2022, às 11:54:14 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC

EQUIP E MAT HOSP E ODON, no lote (4) - CONSULTA E INSTRUMENTAL

ODONTOLÓGICO. O motivo da desclassificação foi: No Lote 4 verificou-se o seguinte: Item

27 - BANDEJA INOX 22 X 9 X 1.5CM PARA 06 INSTRUMENTOS - Marca/ Fabricante

GOLGRAN - GOLGRAN IND E COM DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA

empresa em sua proposta não apresentou Numero de Registro no MS, mas sim apenas

mencionou que o mesmo é �ISENTO�, mas não demonstrou a portaria ou RDC que conferiu a
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Isenção; Item 28 - BANDEJA INOX 22X17X1.5CM PARA 12 INSTRUMENTOS - Marca/

Fabricante GOLGRAN - GOLGRAN IND E COM DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

LTDA empresa em sua proposta não apresentou Numero de Registro no MS, mas sim

apenas mencionou que o mesmo é �ISENTO�, mas não demonstrou a portaria ou RDC que

conferiu a Isenção.; Item 29 - BANDEJA INOX 26X12X1,2CM - Marca/ Fabricante

GOLGRAN - GOLGRAN IND E COM DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA

empresa em sua proposta não apresentou Numero de Registro no MS, mas sim apenas

mencionou que o mesmo é �ISENTO�, mas não demonstrou a portaria ou RDC que conferiu a

Isenção; Item 30 - BICARBONATO DE SODIO 200g -....

 

    No dia 03/03/2022, às 11:55:40 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - C J FREITAS DE SAMPAIO -

EIRELI, no lote (5) - PERMANENTES. O motivo da desclassificação foi: A empresa

descumpriu o subitem 8.4.3 alínea �d� O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis,

notas explicativas, bem como os índices contábeis exigidos, deverão estar assinados por

contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de

Contabilidade, tendo em vista que não apresentou as notas explicativas do balanço. A

empresa deixou de atender o item 5.1. �Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio

do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no

edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á

automaticamente a etapa de envio dessa documentação�, tendo em vista que não anexou

carta-proposta para fornecimento constante no anexo IV do edital.

 

    No dia 03/03/2022, às 11:57:07 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC

EQUIP E MAT HOSP E ODON, no lote (5) - PERMANENTES. O motivo da desclassificação

foi: No Lote 5: Itens 1 a 7,10, 11, 15 a 21, 24 a 35, 39 a 44, 47 a 62 e 64 a 66 empresa em

sua proposta não apresentou Numero de Registro no MS, mas sim apenas mencionou que o

mesmo é �ISENTO�, mas não demonstrou a portaria ou RDC que conferiu a Isenção. A

empresa deixou de atender o subitem 8.4.3 alínea �a� - Certidão negativa de falência ou de

recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, bem como no

âmbito federal. Para efeito de constatação da validade de tal certidão, será observado o

prazo de validade constante na própria certidão, tendo em vista que não anexou Falência da

Sede da Pessoa Jurídica, como também, no âmbito federal; a empresa descumpriu o

subitem 8.4.3 alínea �d�, visto que não apresentou as notas explicativas do balanço.

 

    No dia 03/03/2022, às 11:58:18 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassif icou o fornecedor - EMIGE MATERIAIS

ODONTOLOGICOS LTDA, no lote (6) - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. O motivo da
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desclassificação foi: A empresa deixou de atender o item 5.1. �Os licitantes encaminharão,

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a

data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-

á automaticamente a etapa de envio dessa documentação�, tendo em vista que não anexou

carta-proposta para fornecimento em papel timbrado e com assinatura, constante no anexo

IV do edital.

 

    No dia 03/03/2022, às 12:00:49 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC

EQUIP E MAT HOSP E ODON, no lote (6) - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. O

motivo da desclassificação foi: No Lote 6: Itens 1 a 7,10, 11, 15 a 21, 24 a 35, 39 a 44, 47 a

62 e 64 a 66 empresa em sua proposta não apresentou Numero de Registro no MS, mas

sim apenas mencionou que o mesmo é �ISENTO�, mas não demonstrou a portaria ou RDC

que conferiu a Isenção. A empresa deixou de atender o subitem 8.4.3 alínea �a� - Certidão

negativa de falência ou de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurídica, bem como no âmbito federal. Para efeito de constatação da validade de tal

certidão, será observado o prazo de validade constante na própria certidão, tendo em vista

que não anexou Falência da Sede da Pessoa Jurídica, como também, no âmbito federal; a

empresa descumpriu o subitem 8.4.3 alínea �d� O balanço patrimonial e as demonstrações

contábeis, notas explicativas, bem como os índices contábeis exigidos, deverão estar

assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no

Conselho Regional de Contabilidade, tendo em vista que não apresentou as.

 

    No dia 14/03/2022, às 11:56:15 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA

CARVALHO - ME, no lote (1) - MEDICAMENTOS EM GERAL. O motivo da desclassificação

foi: A empresa deixou de atender o subitem 8.4.3 alínea �a� - Certidão negativa de falência ou

de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, bem como no

âmbito federal. Para efeito de constatação da validade de tal certidão, será observado o

prazo de validade constante na própria certidão, tendo em vista que não anexou Falência da

Sede da Pessoa Jurídica, como também, no âmbito federal; a empresa descumpriu o

subitem 8.4.3 alínea �d� O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, notas

explicativas, bem como os índices contábeis exigidos, deverão estar assinados por contador

ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de

Contabilidade, tendo em vista que não apresentou as notas explicativas do balanço.

Portanto, a licitante está INABILITADA.

 

    No dia 14/03/2022, às 11:56:51 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - E M F DA SILVA COSTA EIRELI, no
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lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA BÁSICA E USO HOSPITALAR. O motivo da

desclassificação foi: A empresa não apresentou nenhum dos documentos de habilitação, em

desconformidade com o disposto no item 8 do edital do certame. Portanto, a licitante está

INABILITADA.

 

    No dia 14/03/2022, às 11:57:05 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - E M F DA SILVA COSTA EIRELI, no

lote (3) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. O motivo da desclassificação foi: A empresa

não apresentou nenhum dos documentos de habilitação, em desconformidade com o

disposto no item 8 do edital do certame. Portanto, a licitante está INABILITADA.

 

    No dia 14/03/2022, às 11:58:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA

CARVALHO - ME, no lote (4) - CONSULTA E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO. O

motivo da desclassificação foi: A empresa deixou de atender o subitem 8.4.3 alínea �a� -

Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede

da pessoa jurídica, bem como no âmbito federal. Para efeito de constatação da validade de

tal certidão, será observado o prazo de validade constante na própria certidão, tendo em

vista que não anexou Falência da Sede da Pessoa Jurídica, como também, no âmbito

federal; a empresa descumpriu o subitem 8.4.3 alínea �d� O balanço patrimonial e as

demonstrações contábeis, notas explicativas, bem como os índices contábeis exigidos,

deverão estar assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente

registrado no Conselho Regional de Contabilidade, tendo em vista que não apresentou as

notas explicativas do balanço. Portanto, a licitante está INABILITADA.

 

    No dia 14/03/2022, às 11:58:27 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA

CARVALHO - ME, no lote (5) - PERMANENTES. O motivo da desclassificação foi: A

empresa deixou de atender o subitem 8.4.3 alínea �a� - Certidão negativa de falência ou de

recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, bem como no

âmbito federal. Para efeito de constatação da validade de tal certidão, será observado o

prazo de validade constante na própria certidão, tendo em vista que não anexou Falência da

Sede da Pessoa Jurídica, como também, no âmbito federal; a empresa descumpriu o

subitem 8.4.3 alínea �d� O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, notas

explicativas, bem como os índices contábeis exigidos, deverão estar assinados por contador

ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de

Contabilidade, tendo em vista que não apresentou as notas explicativas do balanço.

Portanto, a licitante está INABILITADA.

 

    No dia 14/03/2022, às 11:59:44 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA
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RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA

CARVALHO - ME, no lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA BÁSICA E USO

HOSPITALAR. O motivo da desclassificação foi: A empresa deixou de atender o subitem

8.4.3 alínea �a� - Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa jurídica, bem como no âmbito federal. Para efeito de

constatação da validade de tal certidão, será observado o prazo de validade constante na

própria certidão, tendo em vista que não anexou Falência da Sede da Pessoa Jurídica,

como também, no âmbito federal; a empresa descumpriu o subitem 8.4.3 alínea �d� O balanço

patrimonial e as demonstrações contábeis, notas explicativas, bem como os índices

contábeis exigidos, deverão estar assinados por contador ou outro profissional equivalente,

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, tendo em vista que não

apresentou as notas explicativas do balanço. Portanto, a licitante está INABILITADA.

 

    No dia 14/03/2022, às 12:00:21 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC

EQUIP E MAT HOSP E ODON, no lote (3) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. O motivo

da desclassificação foi: A empresa deixou de atender o subitem 8.4.3 alínea �a� - Certidão

negativa de falência ou de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurídica, bem como no âmbito federal. Para efeito de constatação da validade de tal

certidão, será observado o prazo de validade constante na própria certidão, tendo em vista

que não anexou Falência da Sede da Pessoa Jurídica, como também, no âmbito federal; a

empresa descumpriu o subitem 8.4.3 alínea �d� O balanço patrimonial e as demonstrações

contábeis, notas explicativas, bem como os índices contábeis exigidos, deverão estar

assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no

Conselho Regional de Contabilidade, tendo em vista que não apresentou as notas

explicativas do balanço. Portanto, a licitante está INABILITADA.

 

    No dia 14/03/2022, às 12:02:50 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA

DE MEDICAMENTOS LTDA - E, no lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA BÁSICA E USO

HOSPITALAR. O motivo da desclassificação foi: A empresa descumpriu o subitem 8.4.3

alínea �d� O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, notas explicativas, bem como

os índices contábeis exigidos, deverão estar assinados por contador ou outro profissional

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, tendo em vista

que não apresentou o balanço patrimonial. Portanto, a licitante está INABILITADA. Em

relação ao Lote 2 verificou-se o seguinte: Item 48 � BROMOPRIDA GOTAS 0,4% 20 ML -

Marca/ Fabricante NATIVITA / NATIVITA, empresa em sua proposta apresentou o Registro

para MS nº 162410015, ocorre que após consulta verifica-se a marca do registro é MARIOL,

diferencia-se da marca apresentada em proposta de preços; Item 49 � BUTILBROMETO

ESCOPOLAMINA +DIPIRONA SODICA 20ML GOTAS - Marca/ Fabricante HYPOFARMA /
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HYPOFARMA, empresa em sua proposta apresentou o Registro para MS nº 113430121,

ocorre que após consulta verifica-se a marca do registro é HIPOLABOR e na sua forma

farmacêutica SOLUÇÃO INJETÁVEL.

 

    No dia 14/03/2022, às 12:03:31 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA

CARVALHO - ME, no lote (3) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. O motivo da

desclassificação foi: A empresa deixou de atender o subitem 8.4.3 alínea �a� - Certidão

negativa de falência ou de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurídica, bem como no âmbito federal. Para efeito de constatação da validade de tal

certidão, será observado o prazo de validade constante na própria certidão, tendo em vista

que não anexou Falência da Sede da Pessoa Jurídica, como também, no âmbito federal; a

empresa descumpriu o subitem 8.4.3 alínea �d� O balanço patrimonial e as demonstrações

contábeis, notas explicativas, bem como os índices contábeis exigidos, deverão estar

assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no

Conselho Regional de Contabilidade, tendo em vista que não apresentou as notas

explicativas do balanço. Portanto, a licitante está INABILITADA.

 

    No dia 14/03/2022, às 12:05:43 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - PAC SAUDE DISTRIBUIDORA

LTDA, no lote (2) - MEDICAMENTOS FAMÁRCIA BÁSICA E USO HOSPITALAR. O motivo

da desclassificação foi: A empresa deixou de atender o subitem 8.4.3 alínea �a� - Certidão

negativa de falência ou de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurídica, bem como no âmbito federal. Para efeito de constatação da validade de tal

certidão, será observado o prazo de validade constante na própria certidão, tendo em vista

que não anexou Falência da Sede da Pessoa Jurídica, como também, no âmbito federal;

deixou de atender o subitem 8.4.3 alínea �d� O balanço patrimonial e as demonstrações

contábeis, notas explicativas, bem como os índices contábeis exigidos, deverão estar

assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no

Conselho Regional de Contabilidade, tendo em vista que não apresentou as notas

explicativas do balanço; descumpriu o subitem 8.4.1 alínea �b3� da parte específica Licença

de Funcionamento Estadual ou Municipal ou Alvará Sanitário, emitido pelo Serviço de

Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal.

 

    No dia 14/03/2022, às 12:06:15 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA APARECIDA

RODRIGUES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - PAC SAUDE DISTRIBUIDORA

LTDA, no lote (3) - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. O motivo da desclassificação foi: A

empresa deixou de atender o subitem 8.4.3 alínea �a� - Certidão negativa de falência ou de

recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, bem como no

âmbito federal. Para efeito de constatação da validade de tal certidão, será observado o
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prazo de validade constante na própria certidão, tendo em vista que não anexou Falência da

Sede da Pessoa Jurídica, como também, no âmbito federal; deixou de atender o subitem

8.4.3 alínea �d� O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, notas explicativas, bem

como os índices contábeis exigidos, deverão estar assinados por contador ou outro

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,

tendo em vista que não apresentou as notas explicativas do balanço; descumpriu o subitem

8.4.1 alínea �b3� da parte específica Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal ou

Alvará Sanitário, emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde

Estadual ou Municipal.

 

    No dia 17/03/2022, às 16:32:43 horas, a autoridade competente da licitação -

LINDENBERG VIEIRA DA SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro da disputa

 

LINDENBERG VIEIRA DA SILVA

Autoridade Competente

 

LENILSA DIAS PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

JOSE ALMEIDA BEZERRA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
37.174.427/0001-16 AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI

29.312.896/0001-26 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI

06.881.482/0001-12 BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

73.852.873/0001-04 C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI

28.868.821/0001-63 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

23.510.282/0001-72 DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA

08.516.958/0001-41 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

05.348.580/0001-26 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - E

26.113.505/0001-56 E M F DA SILVA COSTA EIRELI

71.505.564/0001-24 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

24.175.423/0001-00 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

26.697.721/0001-96 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME
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33.836.848/0001-04 M. A. M. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

35.517.881/0001-05 MEDICAR MED LTDA

29.316.592/0001-37 NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP

31.317.338/0001-03 PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA

03.894.963/0001-74 SAO MARCOS DISTRI DE MEDIC EQUIP E MAT HOSP E ODON
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