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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Registro de Preços Eletrônico - Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA

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

02/05/2022 17:04 02/05/2022 17:10 09/05/2022 18:00 12/05/2022 07:30 12/05/2022 08:30

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

09/05/2022 - 15:19 PRAZOS 11/05/2022 - 15:34

A Dräger Industria e Comercio Ltda., CNPJ Nº 02.535.707/0001-28, interessada em participar da licitação em referência, vem através deste solicitar os seguintes esclarecimentos:

DO PRAZO DE ENTREGA
O edital indica no ANEXO IV que “8.3 O prazo de fornecimento deverá ser de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de
fornecimento/Requisição, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, para empresa contratada”.

Nossos produtos e de outros concorrentes, são de procedência importada e tal importação têm levado um tempo maior para produção e entrega, portanto, se faz necessário
prorrogar o prazo exigido inicialmente no edital para que possamos oferta-los e entrega-los em conformidade com o praticado no mercado e sem o risco de incorrer em
inadimplemento contratual.
Ressaltamos que esse fato poderá ser um impeditivo para que mais empresas participem da disputa, ocasionando em prejuízo no andamento do certame, considerando que
quanto mais licitantes participarem, mais benefícios estarão atrelados, levando em conta o princípio da economicidade e eficiência e da competitividade.
Sendo assim, por favor, solicitamos que o prazo de entrega seja prorrogado para 120 (cento e vinte) dias, visto que nossos equipamentos são de origem estrangeira e dependem
de importação, bem como, devido à crise global de escassez de semicondutores e componentes eletrônicos que tem atingido toda a indústria de equipamentos. Segue anexa a
carta da ABIMO que representa a indústria de equipamentos médicos no Brasil dando visibilidade aos fatos.

DO PRAZO DO ITEM 3.5 DO EDITAL
Conta no item 8.7 do ANEXO IV que “Os produtos/materiais, serão entregues na presença do fiscal do contrato, que rejeitará, no todo ou em parte, o objeto que estiver em
desacordo com este instrumento ou apresentar vícios, defeitos ou incorreções, devendo efetuar as correções necessárias ou substituição do bem, em um prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, a contar da notificação pela Contratante”.

Por favor, considerando a complexidade dos equipamentos médicos, especificamente quanto ao item 06 – Aparelho de Anestesia, além da distância logística entre o local de
entrega e a sede da empresa, será aceito que o prazo de 24h seja prorrogado para até 15 (quinze) dias úteis?

Agradecemos e aguardamos retorno.

Sobre o prazo de entrega é inviável para essa administração a prorrogação da entrega do material para 120 (cento e vinte) dias, sendo que o máximo que podemos aceitar seria
a prorrogação por 15 (quinze) dias corridos, pois o prazo para prestação de constas do recurso esta próximo.

Sobre o item 8.7 o prazo máximo para substituição é 7 (sete) dias corridos.

Atenciosamente

09/05/2022 - 10:57 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 11/05/2022 - 15:35

Bom dia, prezados!

Estimada Comissão,
A Philips Medical Systems, tem interesse em participar do PE 12/2022, com abertura prevista para o dia 12/05/2022, solicita esclarecimentos no ponto a seguir:

Item 1: APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA PORTÁTIL DIGITAL - O Edital solicita prazo de entrega dos equipamentos para 03 (três) dias. A Philips solicita:
Item 1: prazo de entrega para 60 (sessenta) dias;
Item 11: prazo de entrega para 60 (sessenta) dias;
Item 14: prazo de entrega para 90 (noventa) dias.

Podemos participar com nosso prazo de entrega?

Aguardamos breve retorno!

---

Atenciosamente,

Josiane Dias

CIRUBEL COMERCIO E REP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR - EIRELI.
Rua dos mundurucus, 3616, Guamá - CEP 66063-495 - Belém - PA.
CNPJ: 05.323.167/0001-07 Insc. Est. 15.114.137-8
Fones: (91) 3355-1366 / 3355-1399

Sobre o prazo de entrega é inviável para essa administração a prorrogação da entrega do material, sendo que o máximo que podemos aceitar seria a prorrogação por 15 (quinze)
dias corridos, pois o prazo para prestação de constas do recurso esta próximo.

Atenciosamente

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação
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0001 MONITOR MULTIPARÂMETROS-
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUI SUPORTE
P/ MONITOR; 5 PARÂMETROS BÁSICOS-
ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; TIPO/ TAMANHO-
PRÉ CONFIGURADO/DE 10`` A 12``

17.565,00 3 UND Adjudicado

0002 BERÇO AQUECIDO-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE
AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR
ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA
PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO
BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA
POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS
X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO
FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-
NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL
PLÁSTICO RADIOTRANSPARENTE COM
LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS
PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE,
AJUSTES MANUAIS DO LEITO NAS
INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG
E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE
DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO
PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO, COM
REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO
NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM
AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR,
MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM
FREIOS E PARA-CHOQUE. DISPLAY A LED OU
LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E
POTÊNCIA DESEJADA; MEMÓRIA PARA
RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS.
SISTEMA DE CONTROLE
MICROPROCESSADO, COM MODO DE
OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS
DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL;
RELÓGIO APAGAR INCORPORADO; ALARMES
AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA
VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO: FALTA DE
ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE
AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU
DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE.
DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO
MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA
ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS
E HASTE PARA SUPORTE DE SORO.
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA
PELA ENTIDADE SOLICITANTE.

18.269,00 3 UND Adjudicado

0003 INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL-
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO
POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO
TRANSPARENTE, COM PAREDES DUPLAS EM
TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO
PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR. BASE
EM MATERIAL PLÁSTICO, POSSUIR ALÇAS
PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTES PARA
CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. PORTA DE
ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE
ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES
DUPLAS; POSSUIR PORTINHOLAS COM
MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES
AUTOCLAVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO; 1
PORTINHOLA TIPO ÍRIS PARA PASSAGEM DE
TUBOS E DRENOS. PARA-CHOQUE QUE
PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA
INCUBADORA. DEVE POSSUIR LEITO
REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO
ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE
PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA
CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO
E RESISTENTE, DE FÁCIL AJUSTE. DEVE
POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL,
IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E
AUTO-EXTINGUÍVEL COM ESPUMA COM
DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA,
PRENSADA E CAPA REMOVÍVEL. ENTRADA DE
OXIGÊNIO SEM DESPEJO DE GÁS PARA A
ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA,
ECONOMIA E PROTEÇÃO, ACOPLADA A
SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM
RODÍZIOS E FREIOS. UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS
DE ESPUMA SOB O LEITO. ILUMINAÇÃO
AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA
AJUSTE DO FOCO. DEVE POSSUIR FILTRO DE
RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO. PAINEL DE
CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A
MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO
PACIENTE, POSSUIR CONTROLE
MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE
AR DO AMBIENTE INTERNO DA INCUBADORA
E CONTROLE DE TEMPERATURA DO
NEONATO MEDIANTE UM SENSOR DE
TEMPERATURA DE PELE. DEVE POSSUIR
ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE
ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA
BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO,
FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA
TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN
DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA,
INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO,
INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR.

35.400,00 2 UND Adjudicado
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0004 OXÍMETRO DE PULSO-ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA: TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1
SENSOR;

2.680,00 6 UND Adjudicado

0005 DETECTOR FETAL-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
TIPO PORTÁTIL;/TECNOLOGIA DIGITAL
;DISPLAY-POSSUI

1.013,00 1 UND Adjudicado

0006 APARELHO DE ANESTESIA-ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA: PRATELEIRA PARA SUPORTE DE
MONITORES; GAVETAS E MESA DE
TRABALHO; COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS,
SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM
SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O
EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS,
FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM
SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA
PACIENTES ADULTOS A NEONATOS; COM
POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE
FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA
CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM
SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O
PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS
INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO
POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA
ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA
OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O),
PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR
COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO
DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2),
AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O).
SISTEMA DE SEGURANÇA PARA
INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO
DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2; VAPORIZADOR
DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO,
PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02
VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE
SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO
(SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O
ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR,
DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA
ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR).
SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA
MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO
OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO;
TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRUCUITOS
RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE
ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS;
CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL
SODADA; POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE
EXAUSTÃO DE GASES; VÁLVULA APL
GRADUADA; VENTILADOR ELETRÔNICO
MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM
TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS
MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL; VENTILAÇÃO
COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM
RESISTÊNCIA DO VENTILADOR; VENTILAÇÃO
CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A
TEMPO (VCV); VENTILAÇÃO CONTROLADA A
PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV);
VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE
SINCRONIZADA (SIMV).

129.940,00 1 UND Adjudicado

0007 APARELHO PARA FOTOTERAPIA
(ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA)-ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA :POSSUI ILUMINAÇÃO LED; BERÇO
EM ACRÍLICO( NÃO POSSUÍ); PAINEL DE
CONTROLE MICROPROCESSADO; AJUSTE DE
IRRADIANCIA.

5.433,00 3 UND Adjudicado

0008 REANIMADOR PULMONAR EM T-
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: *EQUIPAMENTO
CONSTRUÍDO EM CAIXA INJETADO, EM
PLÁSTICO DE ENGENHARIA. LIMITADO A
PRESSÃO: COM MANUTENÇÃO DOS
PARÂMETROS PREVIAMENTE
DETERMINADOS. DEVE PERMITIR AJUSTAR
OS CONTROLES DA PIP (PRESSÃO
INSPIRATÓRIA) E DA PEEP (PRESSÃO
POSITIVA NO FINAL DA EXPIRAÇÃO) E A
PRESSÃO DE SEGURANÇA (PICO). OPERADO
ATRAVÉS DE FONTES DE AR COMPRIMIDO OU
OXIGÊNIO. DEVE PERMITIR UM FLUXO
CONTÍNUO, CONFORME O FLUXO DE
ENTRADA. DEVE POSSUIR
MANOVACUÔMETRO, VÁLVULA DE AJUSTE DE
PRESSÃO MÁXIMA DE ALÍVIO, VÁLVULA DE
CONTROLE DE PRESSÃO INSPIRATÓRIA,
CONECTOR PARA ENTRADA DE GÁS E
DISPOSITIVO DE SAÍDA DE GÁS. ACESSÓRIOS
QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO:
CIRCUITO DE PEÇA T, PULMÃO TESTE EM
SILICONE LIVRE DE LÁTEX, MÁSCARA
INFANTIL.

13.943,00 3 UND Adjudicado
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0009 INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)-
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO
CONSTRUÍDO EM MATERIAL NÃO-FERROSO
PARA EVITAR OXIDAÇÕES E FACILITAR
ASSEPSIA; CÚPULA EM ACRÍLICO
TRANSPARENTE DE PAREDES DUPLAS PARA
EVITAR A PERDA DE CALOR POR
IRRADIAÇÃO; POSSUIR TRAVA DE
SEGURANÇA E/OU MECANISMO DE
AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO
SUAVE DA CÚPULA PARA EVITAR ACIDENTES;
POSSUIR PORTA DE ACESSO REBATÍVEL;
POSSUI PELO MENOS 5 PORTINHOLAS OVAIS
COM TRINCOS QUE POSSAM SER ABERTOS
COM OS COTOVELOS E FECHAMENTO SOBRE
GUARNIÇÃO DE MATERIAL ATÓXICO,
GARANTINDO O ISOLAMENTO E A CONDIÇÃO
DE LEVE PRESSÃO POSITIVA DENTRO DA
CÂMARA; POSSUIR PELO MENOS UMA
PORTINHOLA DO TIPO ÍRIS, PERMITINDO A
PASSAGEM E POSICIONAMENTO DE
CIRCUITOS DE RESPIRADORES, FACILITANDO
AS MANOBRAS DE INTUBAÇÃO, SEM
ALTERAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE,
POSSUIR PASSA-TUBOS NAS LATERAIS DA
CÚPULA, PERMITINDO O ACESSO DE CABOS
E CIRCUITOS PARA O PACIENTE; SUPORTE
COM RODÍZIOS DE PELO MENOS 4
POLEGADAS E FREIOS; LEITO DO PACIENTE
CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO,
ATÓXICO E RADIOTRANSPARENTE,
PERMITINDO O PROCEDIMENTO DE
RADIOGRAFIA SEM REMOVER O PACIENTE,
AJUSTES DO LEITO NAS POSIÇÕES MÍNIMAS
DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE, SEM
ABRIR A CÚPULA; POSSIBILIDADE DE
DESLOCAMENTO DO LEITO PARA FORA DA
CÚPULA, NA PARTE FRONTAL, ATRAVÉS DE
TRILHOS, COM TRAVA DE SEGURANÇA;
POSSUIR COLCHÃO DE ESPUMA DE
DENSIDADE ADEQUADA AO CONFORTO DO
PACIENTE; CAPA DE MATERIAIS ATÓXICOS E
AUTOEXTINGUÍVEIS; NÃO POSSUIR CANTOS
VIVOS, FACILITANDO OS TRABALHOS DE
LIMPEZA E DESINFECÇÃO; PAINEL DE
CONTROLE MICROPROCESSADO DE FÁCIL
ACESSO E REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO E
CALIBRAÇÃO, POSSUIR DISPLAY DE LCD OU
LEDS

28.619,00 2 UND Adjudicado

0010 CPAP-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
CONFIGURAÇÃO
C/UMIDIFICADOR;C/COMPENSAÇÃO;C/MÁSCARA
NASAL

3.563,00 3 UND Adjudicado

0011 MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI-
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 5 PARÂMETROS
BÁSICOS- ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP;POSSUI
SUPORTE P/ MONITOR; PRESSÃO INVASIVA
(PI)(NÃO POSSUI); CAPNOGRAFIA / AGENTES
ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE SEDAÇÃO
ANESTÉSICA- MÉT. ASPIR. DE BAIXO
FLUXO:ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES
ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO
ANESTÉSICA; DÉBITO CARDÍACO(NÃO
POSSUI); TIPO/TAMANHO- ESTRUTURA MISTA
OU MODULAR/DE 10`` A 12``.

20.893,00 3 UND Adjudicado

0012 POLTRONA HOSPITALAR- ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA: MAT. DE CONFECÇÃO AÇO E
FERRO PINTADO; ASSENTO E ENCOSTO
ESTOFADO COURVIN ;CAPACIDADE ATÉ
120KG;RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL.

1.354,00 3 UND Adjudicado

0013 CAMA PPP-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAMA
PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS
REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E
DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUÍDOS.
BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 3 SEÇÕES:
DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E
COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL.
COM RODÍZIOS E COM GRADES NA REGIÃO
DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO
PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR.
CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG.
ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS
DIMENSÕES DA CAMA.

6.487,00 5 UND Adjudicado

0014 CARDIOTOCÓGRAFO- ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA: PORTÁTIL, C/IMPRESSORA,
GESTAÇÃO GEMELAR, C/SUPORTE

24.428,00 1 UND Adjudicado

0015 BERÇO PARA RECÉM NASCIDO-
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUI RODÍZIOS;
CUNA ACRÍLICO; ESTRUTURA AÇO / FERRO
PINTADO.

898,00 3 UND Adjudicado

0016 BANQUETA PARA PARTO VERTICAL-
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPOSIÇÃO
POLIETILENO

588,00 1 UND Adjudicado
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0017 REANIMADOR PULMONAR MANUAL
PEDIÁTRICO (AMBU)- ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA: POSSUI RESERVATÓRIO; MATERIAL
DE CONFECÇÃO SILICONE; APLICAÇÃO/
INFANTIL; POSSUI VÁLVULA UNIDIRECIONAL.

295,00 3 UND Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

02/05/2022 EDITAL - REDE CEGONHA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

12/05/2022 - 10:35 Negociação aberta para o processo Nº
012/2022-SRP/CPL-SEMSA

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,6 do processo Nº 012/2022-
SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2022 - 10:35 Negociação aberta para o processo Nº
012/2022-SRP/CPL-SEMSA

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,9 do processo Nº 012/2022-
SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2022 - 10:35 Negociação aberta para o processo Nº
012/2022-SRP/CPL-SEMSA

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2022 - 10:35 Negociação aberta para o processo Nº
012/2022-SRP/CPL-SEMSA

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,11 do processo Nº 012/2022-
SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2022 - 10:35 Negociação aberta para o processo Nº
012/2022-SRP/CPL-SEMSA

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 5 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2022 - 10:35 Negociação aberta para o processo Nº
012/2022-SRP/CPL-SEMSA

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2022 - 10:35 Negociação aberta para o processo Nº
012/2022-SRP/CPL-SEMSA

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,10 do processo Nº 012/2022-
SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2022 - 10:35 Negociação aberta para o processo Nº
012/2022-SRP/CPL-SEMSA

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 12,13,15 do processo Nº 012/2022-
SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2022 - 10:35 Negociação aberta para o processo Nº
012/2022-SRP/CPL-SEMSA

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 14 do processo Nº 012/2022-
SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2022 - 10:35 Negociação aberta para o processo Nº
012/2022-SRP/CPL-SEMSA

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 16 do processo Nº 012/2022-
SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2022 - 10:35 Negociação aberta para o processo Nº
012/2022-SRP/CPL-SEMSA

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 17 do processo Nº 012/2022-
SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2022 - 10:36 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2022 às 12:35.

12/05/2022 - 16:27 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2022 - 16:28 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2022 - 16:28 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2022 - 16:29 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2022 - 16:30 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2022 - 16:30 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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12/05/2022 - 16:31 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2022 - 16:31 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2022 - 16:32 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2022 - 16:32 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/05/2022 - 10:36 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/05/2022 - 12:27 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/05/2022 - 12:35 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/05/2022 - 12:52 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/05/2022 - 12:56 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/05/2022 - 13:05 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/05/2022 - 13:08 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0013 para o
fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME foi definida pelo pregoeiro para
16/05/2022 às 13:28, encerrando às 13:33:00.

16/05/2022 - 13:35 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/05/2022 - 14:00 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/05/2022 - 16:36 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/05/2022 - 17:03 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/05/2022 - 18:19 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/05/2022 - 18:20 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0017 para o
fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS
PARA USO MEDICO EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 16/05/2022 às 18:40,
encerrando às 18:45:00.

18/05/2022 - 09:02 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0017 para o
fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 18/05/2022 às 09:22, encerrando às
09:27:00.

18/05/2022 - 09:19 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/05/2022 - 09:25 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0011 para o
fornecedor MAGNA MÉDICA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 18/05/2022 às 09:46,
encerrando às 09:51:00.

18/05/2022 - 09:33 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/05/2022 - 09:53 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/06/2022 - 16:16 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/06/2022 - 11:09 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0010 para o
fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA foi definida pelo pregoeiro para
09/06/2022 às 11:30, encerrando às 11:35:00.

09/06/2022 - 11:25 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/06/2022 - 11:25 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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09/06/2022 - 11:26 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/06/2022 - 11:36 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0010 para o
fornecedor SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME foi
definida pelo pregoeiro para 09/06/2022 às 11:56, encerrando às 12:01:00.

09/06/2022 - 14:47 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/06/2022 - 15:12 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/06/2022 - 16:15 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/06/2022 - 16:17 Documentos solicitados para o
processo Nº 012/2022-SRP/CPL-
SEMSA

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Habilitados
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 MONITOR
MULTIPARÂMETROS-
Especificação Técnica:
Possui suporte p/ monitor;
5 parâmetros básicos-
ecg/resp/spo2/pni/temp;
tipo/ tamanho- pré
configurado/de 10`` a 12``

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES EIRELI

CMS9000 CONTEC 5.798,51 3 17.395,53
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0002 BERÇO AQUECIDO-
Especificação Técnica:
Equipamento com
sistema de aquecimento
de calor irradiante por
elemento aquecedor
localizado na parte
superior do berço. Possuir
giro bilateral no plano
horizontal para
posicionamento do
aparelho de raios X;
possuir bandeja para
alojamento do filme
radiográfico. Leito do
recém-nascido construído
em material plástico
radiotransparente com
laterais rebatíveis e/ou
removíveis para facilitar o
acesso ao paciente,
ajustes manuais do leito
nas inclinações mínimas
de Trendelenburg e
Próclive; colchão de
espuma de densidade
adequada ao leito do
paciente em material
atóxico, com revestimento
removível e antialérgico
nas dimensões do berço.
Estrutura em aço pintado
em tinta epóxi ou similar,
mobilidade através de
rodízios com freios e
para-choque. Display a
LED ou LCD para
indicação de temperatura
e potência desejada;
memória para retenção
dos valores programados.
Sistema de controle
microprocessado, com
modo de operação servo
controlado através de
sensor ligado ao RN e
manual; relógio Apagar
incorporado; alarmes
audiovisuais intermitentes
para visualização de no
mínimo: falta de energia;
falha na resistência de
aquecimento; falta de
sensor ou desalojamento
do sensor no paciente.
Deverá acompanhar o
equipamento no mínimo:
Bandeja sob o leito para
armazenamento de
materiais diversos e haste
para suporte de soro.
Alimentação elétrica a ser
definida pela entidade
solicitante.

G.P. VEZONO EIRELI NEOSOLUTION GIGANTE RECEM
NASCIDO

15.700,00 3 47.100,00
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0003 INCUBADORA DE
TRANSPORTE
NEONATAL-
Especificação Técnica:
Equipamento possui
cúpula construída em
acrílico transparente, com
paredes duplas em toda
sua superfície para
proteção do paciente
contra perda de calor.
Base em material
plástico, possuir alças
para transporte e dois
suportes para cilindros de
gases medicinais. Porta
de acesso frontal e outra
porta de acesso lateral,
ambas com paredes
duplas; possuir
portinholas com manga
punho e guarnições
autoclaváveis em silicone
atóxico; 1 portinhola tipo
íris para passagem de
tubos e drenos. Para-
choque que protege todo
o perímetro da
incubadora. Deve possuir
leito removível em
material plástico
antialérgico com
dimensões que permitam
adequada ergonomia
para cintos de segurança
em material macio e
resistente, de fácil ajuste.
Deve possuir colchão
removível, impermeável e
de material atóxico e
auto-extinguível com
espuma com densidade
adequada, sem costura,
prensada e capa
removível. Entrada de
oxigênio sem despejo de
gás para a atmosfera,
permitindo alta eficiência,
economia e proteção,
acoplada a suporte com
altura ajustável, com
rodízios e freios.
Umidificação através de
espuma sob o leito.
Iluminação auxiliar com
haste flexível para ajuste
do foco. Deve possuir
filtro de retenção
bacteriológico. Painel de
controle deve
proporcionar a
monitorização térmica do
ambiente do paciente,
possuir controle
microprocessado de
temperatura de ar do
ambiente interno da
incubadora e controle de
temperatura do neonato
mediante um sensor de
temperatura de pele.
Deve possuir alarmes
audiovisuais para falta de
energia elétrica e falta de
energia da bateria, bateria
em carregamento, falta de
circulação de ar,
alta/baixa temperatura do
ar, sensor do RN
desconectado,
Hipotermia/hipertermia,
indicação do modo de
alimentação, indicação
das temperaturas do ar.

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

incubadora olidef/ olidef 34.450,00 2 68.900,00

0004 OXÍMETRO DE PULSO-
Especificação Técnica:
tipo portátil (de mão) com
1 sensor;

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES EIRELI

CMS60D CONTEC 889,99 6 5.339,94

0005 DETECTOR FETAL-
Especificação Técnica:
tipo portátil;/tecnologia
digital ;display-possui

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES EIRELI

SONOLINE CONTEC 390,00 1 390,00
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0006 APARELHO DE
ANESTESIA-
Especificação Técnica:
prateleira para suporte de
monitores; Gavetas e
mesa de trabalho; Com
rodízios giratórios, sendo
no mínimo 02 com travas.
Com sistema de autoteste
ao ligar o equipamento
com detecções de erros,
falhas de funcionamento,
etc. Com sensor de fluxo
único universal para
pacientes adultos a
neonatos; Com
possibilidade do uso de
sensor de fluxo
autoclavável. Válvulas
para controle de fluxo e
pressão com sistema de
segurança para proteger
o paciente de pressão e
fluxos inadequados.
Rotâmetro composto por
fluxômetro com escalas
para alto e baixo fluxo de
pelo menos para oxigênio
(O2) e óxido nitroso
(N2O), podendo ser uma
única para ar comprimido
ou com monitoração
digital com entrada para
oxigênio (O2), ar
comprimido e óxido
nitroso (N2O). Sistema de
segurança para
interromper
automaticamente o fluxo
de N2O, na ausência de
O2; Vaporizador do tipo
calibrado de engate
rápido, permitir
acoplamento de 02
vaporizadores e com
sistema de segurança
para o agente
selecionado (se ofertado
sistema que permite o
acoplamento para 01
vaporizador, deverá ser
entregue suporte para
acoplar o segundo
vaporizador). Sistema de
circuito paciente de rápida
montagem e
desmontagem pelo
operador e passível de
esterilização; Traquéias,
válvulas, cirucuitos
respiratórios, canister e
sistema de entrega de
volume, autoclaváveis;
Canister para
armazenagem de cal
sodada; Possibilidade de
sistema de exaustão de
gases; Válvula APL
graduada; Ventilador
eletrônico
microprocessado, com
display LCD com tela
colorida. Modos
Ventilatórios mínimos:
Ventilação manual;
Ventilação com
respiração espontânea
sem resistência do
ventilador; Ventilação
controlada a volume e
ciclada a tempo (VCV);
Ventilação controlada a
pressão e ciclada a tempo
(PCV); Ventilação
mandatória intermitente
sincronizada (SIMV).

MEDPLUS HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

TESIA 3000 NOVITECH 70.290,00 1 70.290,00

0007 APARELHO PARA
FOTOTERAPIA
(ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA)-
Especificação Técnica
:possui iluminação led;
berço em acrílico( não
possuí); painel de
controle
microprocessado; ajuste
de irradiancia.

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

fototerapia olidef / olidef 5.174,00 3 15.522,00
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0008 REANIMADOR
PULMONAR EM T-
Especificação Técnica:
*Equipamento construído
em caixa injetado, em
plástico de engenharia.
Limitado a pressão: com
manutenção dos
parâmetros previamente
determinados. Deve
permitir ajustar os
controles da PIP (Pressão
inspiratória) e da PEEP
(Pressão Positiva no Final
da Expiração) e a pressão
de segurança (Pico).
Operado através de
fontes de ar comprimido
ou oxigênio. Deve permitir
um fluxo contínuo,
conforme o fluxo de
entrada. Deve possuir
manovacuômetro, válvula
de ajuste de pressão
máxima de alívio, válvula
de controle de pressão
inspiratória, conector para
entrada de gás e
dispositivo de saída de
gás. Acessórios que
devem acompanhar o
equipamento: circuito de
peça T, pulmão teste em
silicone livre de látex,
máscara infantil.

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

FANEM/ BABYPUFF FANEM 8.000,00 3 24.000,00
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0009 INCUBADORA
NEONATAL
(ESTACIONÁRIA)-
Especificação Técnica:
Equipamento construído
em material não-ferroso
para evitar oxidações e
facilitar assepsia; Cúpula
em acrílico transparente
de paredes duplas para
evitar a perda de calor por
irradiação; Possuir trava
de segurança e/ou
mecanismo de
amortecimento para
fechamento suave da
cúpula para evitar
acidentes; possuir porta
de acesso rebatível;
Possui pelo menos 5
portinholas ovais com
trincos que possam ser
abertos com os cotovelos
e fechamento sobre
guarnição de material
atóxico, garantindo o
isolamento e a condição
de leve pressão positiva
dentro da câmara; possuir
pelo menos uma
portinhola do tipo íris,
permitindo a passagem e
posicionamento de
circuitos de respiradores,
facilitando as manobras
de intubação, sem alterar
as condições do
ambiente, possuir passa-
tubos nas laterais da
cúpula, permitindo o
acesso de cabos e
circuitos para o paciente;
Suporte com rodízios de
pelo menos 4 polegadas
e freios; Leito do paciente
construído em material
plástico, atóxico e
radiotransparente,
permitindo o
procedimento de
radiografia sem remover o
paciente, ajustes do leito
nas posições mínimas de
Trendelenburg e Próclive,
sem abrir a cúpula;
possibilidade de
deslocamento do leito
para fora da cúpula, na
parte frontal, através de
trilhos, com trava de
segurança; Possuir
colchão de espuma de
densidade adequada ao
conforto do paciente;
capa de materiais
atóxicos e
autoextinguíveis; Não
possuir cantos vivos,
facilitando os trabalhos de
limpeza e desinfecção;
Painel de controle
microprocessado de fácil
acesso e remoção para
manutenção e calibração,
possuir display de LCD ou
LEDs

G.P. VEZONO EIRELI MILLENNIUM GIGANTE RECEM
NASCIDO

23.300,00 2 46.600,00

0010 CPAP-Especificação
Técnica: configuração
c/umidificador;c/compensação;c/máscara
nasal

POLYMEDH.EIRELI MONTSERRAT MONTSERRAT 2.686,00 3 8.058,00

0011 MONITOR
MULTIPARÂMETROS
PARA UTI- Especificação
Técnica: 5 parâmetros
básicos-
ecg/resp/spo2/pni/temp;possui
suporte p/ monitor;
pressão invasiva (pi)(não
possui); capnografia /
agentes
anestésicos/índice de
sedação anestésica- mét.
aspir. de baixo fluxo:até
50ml/min / sem agentes
anestésicos/sem índice
de sedação anestésica;
débito cardíaco(não
possui); tipo/tamanho-
estrutura mista ou
modular/de 10`` a 12``.

MAGNA MÉDICA LTDA SHENZHEN COMEN -
STAR 8000E

SHENZHEN COMEN -
STAR 8000E

13.200,00 3 39.600,00
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0012 POLTRONA
HOSPITALAR-
Especificação Técnica:
mat. de confecção aço e
ferro pintado; assento e
encosto estofado courvin
;capacidade até
120kg;reclinação
acionamento manual.

POLYMEDH.EIRELI RS MOVEIS RS MOVEIS 766,32 3 2.298,96

0013 CAMA PPP-Especificação
Técnica: Cama PPP
manual com apoio de
pernas removível, apoio
de coxas, calcanhar e
dispositivo para coleta de
liquídos. Base dividida em
no mínimo 3 seções:
dorso, assento, perneiras
e complemento da
perneira removível. Com
rodízios e com grades na
região do dorso, injetadas
e com acabamento
pintado em poliuretanos
ou similar. Capacidade
mínima de 120 kg.
Acompanha colchão
compatível com as
dimensões da cama.

POLYMEDH.EIRELI RS MOVEIS RS MOVEIS 3.831,60 5 19.158,00

0014 CARDIOTOCÓGRAFO-
Especificação Técnica:
portátil, c/impressora,
gestação gemelar,
c/suporte

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES EIRELI

STAR 5000 COMEN 7.990,00 1 7.990,00

0015 BERÇO PARA RECÉM
NASCIDO- Especificação
Técnica: possui rodízios;
cuna acrílico; estrutura
aço / ferro pintado.

UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

BÇ-UN03 PRÓPRIA 635,00 3 1.905,00

0016 BANQUETA PARA
PARTO VERTICAL-
Especificação Técnica:
composição polietileno

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

banqueta rs /rs moveis 400,00 1 400,00

0017 REANIMADOR
PULMONAR MANUAL
PEDIÁTRICO (AMBU)-
Especificação Técnica:
possui reservatório;
material de confecção
silicone; aplicação/
infantil; possui válvula
unidirecional.

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES EIRELI

INFANTIL FARMATEX 145,00 3 435,00

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 - MONITOR MULTIPARÂMETROS-Especificação Técnica: Possui suporte p/ monitor; 5
parâmetros básicos-ecg/resp/spo2/pni/temp; tipo/ tamanho- pré configurado/de 10`` a 12``
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

04/05/2022 -
16:06:03

PROLIFE/ C12 PROLIFE 3 R$ 17.565,00 R$ 52.695,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

10/05/2022 -
17:51:59

COMEN COMEN 3 R$ 17.565,00 R$ 52.695,00 Não

MTB TECNOLOGIA
LTDA - EPP

01.405.834/0001-
40

11/05/2022 -
10:05:29

C100 Prolife 3 R$ 17.000,00 R$ 51.000,00 Não
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3S VISION
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES E
EQUIPAMENTOS
LTDA

37.581.390/0001-
40

11/05/2022 -
10:55:29

STAR8000E COMEN 3 R$ 17.565,00 R$ 52.695,00 Sim

Vs Costa & Cia Ltda 05.286.960/0001-
83

11/05/2022 -
11:23:51

PROLIFE-
PLCPRMNT101100A
C12 Básico I - (

PROLIFE-
PLCPRMNT101100A
C12 Básico I - (

3 R$ 17.565,00 R$ 52.695,00 Sim

RCORE INSUMOS
MEDICOS LTDA

38.714.672/0001-
31

11/05/2022 -
13:53:55

GM GM 3 R$ 100.000,00 R$ 300.000,00 Sim

MAGNA MÉDICA LTDA 05.922.811/0001-
63

11/05/2022 -
12:44:40

SHENZHEN
COMEN - STAR
8000E

SHENZHEN
COMEN - STAR
8000E

3 R$ 14.000,00 R$ 42.000,00 Sim

MUNDI
EQUIPAMENTOS
MEDICOS
ODONTOLOGICOS
VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

20.371.330/0001-
09

11/05/2022 -
14:38:00

G3G + SUPORTE GENERAL
MEDITECH

3 R$ 17.565,00 R$ 52.695,00 Sim

HOSPDAN COMERCIO
E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

13.943.408/0001-
49

11/05/2022 -
15:25:43

CMS9000 CONTEC 3 R$ 17.500,00 R$ 52.500,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.075.280/0001-
19

11/05/2022 -
15:47:18

STAR8000E COMEN 3 R$ 17.565,00 R$ 52.695,00 Sim

PLG DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

34.444.108/0001-
95

11/05/2022 -
15:55:29

C80 COMEM 3 R$ 15.565,00 R$ 46.695,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

11/05/2022 -
16:12:25

monitor prolife / prolife 3 R$ 17.565,00 R$ 52.695,00 Sim

OLIMPIO
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES
EIRELI

33.583.026/0001-
69

11/05/2022 -
17:04:01

PROLIFE/C12 PROLIFE/C12 3 R$ 17.565,00 R$ 52.695,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

11/05/2022 -
17:08:11

CMOSDRAKE CMOSDRAKE 3 R$ 17.565,00 R$ 52.695,00 Não

SOLUMED SOLUÇÕES
HOSPITALARES LTDA

26.749.239/0001-
52

11/05/2022 -
17:11:47

K-12 CREATIVE 3 R$ 17.500,00 R$ 52.500,00 Sim

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

42.650.279/0001-
07

11/05/2022 -
17:29:19

CMS9000 CONTEC 3 R$ 17.500,00 R$ 52.500,00 Sim

AMAZON MEDICAL
CARE EIRELI

29.187.032/0001-
20

11/05/2022 -
17:30:07

UND ALFA MED 3 R$ 17.565,00 R$ 52.695,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

11/05/2022 -
20:43:23

GE Healthcare GE Healthcare 3 R$ 17.565,00 R$ 52.695,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

11/05/2022 -
19:55:20

CONTEC /
CMS9000

CONTEC /
CMS9000

3 R$ 17.565,00 R$ 52.695,00 Sim

WANESSA
FERNANDES DA
CUNHA EIRELI*

29.925.582/0001-
07

11/05/2022 -
20:04:03

CMS9000 CONTEC 3 R$ 17.565,00 R$ 52.695,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA

09.565.049/0001-
66

11/05/2022 -
22:22:51

VITAi100 ALFA MED/ALFA
MED

3 R$ 17.565,00 R$ 52.695,00 Sim

ASSUM PRETO
PRODUCOES
CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI

10.462.477/0001-
42

11/05/2022 -
23:07:27

ALFAMED ALFAMED 3 R$ 17.565,00 R$ 52.695,00 Sim

DINATECH
COMERCIO
REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

17.246.049/0001-
21

12/05/2022 -
02:45:40

BT-770 BISTOS 3 R$ 17.500,00 R$ 52.500,00 Sim

Hospcom
Equipamentos
Hospitalares Ltda

05.743.288/0001-
08

12/05/2022 -
06:02:19

UMEC 10 E
ACESSORIOS

MINDRAY/MINDRAY 3 R$ 15.000,00 R$ 45.000,00 Não

0002 - BERÇO AQUECIDO-Especificação Técnica: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento
aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de
raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico
radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas
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inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material
atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar,
mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência
desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo
controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para
visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no
paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste
para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

04/05/2022 -
16:08:16

OLIDEF/ MATRIX
R

OLIDEF 3 R$ 26.000,00 R$ 78.000,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

10/05/2022 -
17:51:59

OLIDEF OLIDEF 3 R$ 23.988,40 R$ 71.965,20 Não

G.P. VEZONO EIRELI 30.778.749/0001-
25

11/05/2022 -
13:13:25

NEOSOLUTION GIGANTE RECEM
NASCIDO

3 R$ 18.200,00 R$ 54.600,00 Sim

HOSPDAN COMERCIO
E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

13.943.408/0001-
49

11/05/2022 -
15:26:31

MATRIX R OLIDEF 3 R$ 18.260,00 R$ 54.780,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.075.280/0001-
19

11/05/2022 -
15:48:01

MATRIXR OLIDEF 3 R$ 18.269,00 R$ 54.807,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

11/05/2022 -
16:13:04

berço olidef/ olidef 3 R$ 18.260,00 R$ 54.780,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

11/05/2022 -
17:08:12

OLIDEF OLIDEF 3 R$ 18.269,00 R$ 54.807,00 Não

SOLUMED SOLUÇÕES
HOSPITALARES LTDA

26.749.239/0001-
52

11/05/2022 -
17:13:38

NEOSOLUTION Gigante recem
nascido

3 R$ 18.269,00 R$ 54.807,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

11/05/2022 -
20:43:23

GE Healthcare GE Healthcare 3 R$ 18.269,00 R$ 54.807,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

11/05/2022 -
19:55:49

OLIDEF /
AQUECIDO SC

OLIDEF /
AQUECIDO SC

3 R$ 25.000,00 R$ 75.000,00 Sim

WANESSA
FERNANDES DA
CUNHA EIRELI*

29.925.582/0001-
07

11/05/2022 -
20:06:18

MATRIX SC OLIDEF 3 R$ 22.000,00 R$ 66.000,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA

09.565.049/0001-
66

11/05/2022 -
22:23:10

NEOSOLUTION GIGANTE/GIGANTE 3 R$ 28.500,00 R$ 85.500,00 Sim

ASSUM PRETO
PRODUCOES
CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI

10.462.477/0001-
42

11/05/2022 -
23:08:29

GIGANTE GIGANTE 3 R$ 18.269,00 R$ 54.807,00 Sim

DINATECH
COMERCIO
REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

17.246.049/0001-
21

12/05/2022 -
02:46:40

NEOSOLUTION GIGANTE 3 R$ 18.200,00 R$ 54.600,00 Sim

0003 - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL-Especificação Técnica: Equipamento possui cúpula construída em acrílico
transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material
plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta
de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone
atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve
possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de
segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e
auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem
despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com
rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve
possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente,
possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato
mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia
da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado,
Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

04/05/2022 -
16:11:07

OLIDEF/ RWT-
PLUS

OLIDEF 2 R$ 45.000,00 R$ 90.000,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

10/05/2022 -
17:51:59

OLIDEF OLIDEF 2 R$ 52.322,42 R$ 104.644,84 Não

HOSPDAN COMERCIO
E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

13.943.408/0001-
49

11/05/2022 -
15:27:06

RWT PLUS OLIDEF 2 R$ 45.000,00 R$ 90.000,00 Sim
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MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.075.280/0001-
19

11/05/2022 -
15:48:49

RWT PLUS OLIDEF 2 R$ 35.400,00 R$ 70.800,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

11/05/2022 -
16:13:37

incubadora olidef/ olidef 2 R$ 35.400,00 R$ 70.800,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

11/05/2022 -
17:08:12

OLIDEF OLIDEF 2 R$ 58.322,00 R$ 116.644,00 Não

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

11/05/2022 -
20:43:23

GE Healthcare GE Healthcare 2 R$ 35.400,00 R$ 70.800,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

11/05/2022 -
19:56:10

OLIDEF / RWT-
PLUS

OLIDEF / RWT-
PLUS

2 R$ 40.000,00 R$ 80.000,00 Sim

WANESSA
FERNANDES DA
CUNHA EIRELI*

29.925.582/0001-
07

11/05/2022 -
20:07:46

RWT PLUS OLIDEF 2 R$ 42.000,00 R$ 84.000,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA

09.565.049/0001-
66

11/05/2022 -
22:23:37

TR GIGANTE/GIGANTE 2 R$ 58.900,00 R$ 117.800,00 Sim

ASSUM PRETO
PRODUCOES
CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI

10.462.477/0001-
42

11/05/2022 -
23:09:30

GIGANTE GIGANTE 2 R$ 35.400,00 R$ 70.800,00 Sim

DINATECH
COMERCIO
REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

17.246.049/0001-
21

12/05/2022 -
02:47:12

MILLENNIUM GIGANTE 2 R$ 35.000,00 R$ 70.000,00 Sim

0004 - OXÍMETRO DE PULSO-Especificação Técnica: tipo portátil (de mão) com 1 sensor;
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

04/05/2022 -
16:12:13

MACROSUL/SA120 MACROSUL 6 R$ 2.680,00 R$ 16.080,00 Sim

Cirúrgicas Ceron
Equipamentos
Hospitalares e
Veterinários Ltda Me

18.258.209/0001-
15

10/05/2022 -
14:05:07

VT200B RONSEDA 6 R$ 2.680,00 R$ 16.080,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

10/05/2022 -
17:51:59

MACROSUL MACROSUL 6 R$ 2.680,00 R$ 16.080,00 Não

3S VISION
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES E
EQUIPAMENTOS
LTDA

37.581.390/0001-
40

11/05/2022 -
10:56:05

PC66B LEPU MEDICAL 6 R$ 2.680,00 R$ 16.080,00 Sim

Vs Costa & Cia Ltda 05.286.960/0001-
83

11/05/2022 -
11:24:29

MOBIL - PC66B MOBIL - PC66B 6 R$ 2.680,00 R$ 16.080,00 Sim

RCORE INSUMOS
MEDICOS LTDA

38.714.672/0001-
31

11/05/2022 -
11:38:11

GM GM 6 R$ 100.000,00 R$ 600.000,00 Sim

PLG DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

34.444.108/0001-
95

11/05/2022 -
14:37:15

PC66B MOBIL 6 R$ 2.680,00 R$ 16.080,00 Sim

MUNDI
EQUIPAMENTOS
MEDICOS
ODONTOLOGICOS
VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

20.371.330/0001-
09

11/05/2022 -
14:38:34

G1B + SENSOR GENERAL
MEDITECH

6 R$ 2.680,00 R$ 16.080,00 Sim

HOSPDAN COMERCIO
E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

13.943.408/0001-
49

11/05/2022 -
15:28:30

CMS60D CONTEC 6 R$ 2.680,00 R$ 16.080,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.075.280/0001-
19

11/05/2022 -
15:49:44

CMS60D CONTEC 6 R$ 2.680,00 R$ 16.080,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

11/05/2022 -
16:14:06

oximetro macrosul /
macrosul

6 R$ 2.650,00 R$ 15.900,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

11/05/2022 -
17:08:11

MACROSUL MACROSUL 6 R$ 2.680,00 R$ 16.080,00 Não

SOLUMED SOLUÇÕES
HOSPITALARES LTDA

26.749.239/0001-
52

11/05/2022 -
17:16:04

PC MOBIL 66B LEPU 6 R$ 2.680,00 R$ 16.080,00 Sim
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LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

42.650.279/0001-
07

11/05/2022 -
17:29:38

CMS60D CONTEC 6 R$ 2.680,00 R$ 16.080,00 Sim

AMAZON MEDICAL
CARE EIRELI

29.187.032/0001-
20

11/05/2022 -
17:30:43

UND ALFA MED 6 R$ 2.680,00 R$ 16.080,00 Sim

SUPERARMED
EQUIPAMENTOS
MEDICOS E
HOSPITALRES LTDA -
ME

23.643.895/0001-
88

11/05/2022 -
17:32:02

CONTEC CONTEC 6 R$ 2.680,00 R$ 16.080,00 Sim

K. S. EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES
EIRELI

33.546.315/0001-
98

11/05/2022 -
17:59:51

PC-66B LEPUMEDICAL 6 R$ 2.000,00 R$ 12.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

11/05/2022 -
20:43:23

GE Healthcare GE Healthcare 6 R$ 2.680,00 R$ 16.080,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

11/05/2022 -
19:56:39

MD / PALPUS MD / PALPUS 6 R$ 2.680,00 R$ 16.080,00 Sim

WANESSA
FERNANDES DA
CUNHA EIRELI*

29.925.582/0001-
07

11/05/2022 -
20:10:00

CMS60D CONTEC 6 R$ 2.680,00 R$ 16.080,00 Sim

Richarde amorim da
silva

25.532.098/0001-
59

11/05/2022 -
21:00:44

fd300d md 6 R$ 2.600,00 R$ 15.600,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA

09.565.049/0001-
66

11/05/2022 -
22:24:27

G1B GENERAL
MEDITECH/GENERAL
MEDITECH

6 R$ 2.680,00 R$ 16.080,00 Sim

ASSUM PRETO
PRODUCOES
CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI

10.462.477/0001-
42

11/05/2022 -
23:10:24

ENDOBRAX ENDOBRAX 6 R$ 2.680,00 R$ 16.080,00 Sim

DINATECH
COMERCIO
REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

17.246.049/0001-
21

12/05/2022 -
02:47:50

PC-66B MOBIL 6 R$ 2.600,00 R$ 15.600,00 Sim

Hospcom
Equipamentos
Hospitalares Ltda

05.743.288/0001-
08

12/05/2022 -
06:02:55

PM 60 E
ACESSÓRIOS

MINDRAY/MINDRAY 6 R$ 5.500,00 R$ 33.000,00 Não

0005 - DETECTOR FETAL-Especificação Técnica: tipo portátil;/tecnologia digital ;display-possui
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

04/05/2022 -
16:13:43

MONTSSERRAT/
SONOSOND

MONTSSERRAT 1 R$ 1.013,00 R$ 1.013,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

10/05/2022 -
17:51:59

MONTSERRAT MONTSERRAT 1 R$ 1.013,00 R$ 1.013,00 Não

Vs Costa & Cia Ltda 05.286.960/0001-
83

11/05/2022 -
11:25:28

MARCA: CONTEC
MODELO:
DETECTOR
FETAL SON

MARCA: CONTEC
MODELO:
DETECTOR
FETAL SON

1 R$ 1.013,00 R$ 1.013,00 Sim

MUNDI
EQUIPAMENTOS
MEDICOS
ODONTOLOGICOS
VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

20.371.330/0001-
09

11/05/2022 -
14:38:57

SONOSOUND CONTEC 1 R$ 1.013,00 R$ 1.013,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

11/05/2022 -
16:14:41

detector macrosul /
macrosul

1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

11/05/2022 -
17:08:11

MONTSERRA MONTSERRA 1 R$ 1.013,00 R$ 1.013,00 Não

SOLUMED SOLUÇÕES
HOSPITALARES LTDA

26.749.239/0001-
52

11/05/2022 -
17:16:34

JPD100B JUMPER 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Sim

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

42.650.279/0001-
07

11/05/2022 -
17:36:57

SONOLINE CONTEC 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

11/05/2022 -
20:43:23

GE Healthcare GE Healthcare 1 R$ 1.013,00 R$ 1.013,00 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/08/2022 às 13:26:33.
Código verificador: 31C6D7

Página 18 de 103

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

11/05/2022 -
19:57:11

MEDMAX /
SENSE

MEDMAX /
SENSE

1 R$ 1.013,00 R$ 1.013,00 Sim

WANESSA
FERNANDES DA
CUNHA EIRELI*

29.925.582/0001-
07

11/05/2022 -
20:13:10

FD200B MD 1 R$ 1.013,00 R$ 1.013,00 Sim

Richarde amorim da
silva

25.532.098/0001-
59

11/05/2022 -
21:01:25

fd200b md 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA

09.565.049/0001-
66

11/05/2022 -
22:24:45

FD200B MD/MD 1 R$ 1.013,00 R$ 1.013,00 Sim

ASSUM PRETO
PRODUCOES
CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI

10.462.477/0001-
42

11/05/2022 -
23:10:44

SONOLINE SONOLINE 1 R$ 1.013,00 R$ 1.013,00 Sim

0006 - APARELHO DE ANESTESIA-Especificação Técnica: prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho;
Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de
erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade
do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o
paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo
menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com
entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o
fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e
com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador,
deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e
desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, cirucuitos respiratórios, canister e sistema de
entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases;
Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos:
Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e
ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente
sincronizada (SIMV).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

10/05/2022 -
17:51:59

COMEN COMEN 1 R$ 129.940,00 R$ 129.940,00 Não

3S VISION
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES E
EQUIPAMENTOS
LTDA

37.581.390/0001-
40

11/05/2022 -
10:56:39

ax400 comen 1 R$ 129.940,00 R$ 129.940,00 Sim

PLG DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

34.444.108/0001-
95

11/05/2022 -
14:39:33

SAT 500 KTK 1 R$ 129.940,00 R$ 129.940,00 Sim

HOSPDAN COMERCIO
E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

13.943.408/0001-
49

11/05/2022 -
15:29:16

SAT 500 KTK 1 R$ 129.900,00 R$ 129.900,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.075.280/0001-
19

11/05/2022 -
15:51:09

TESIA 3000 NOVITECH 1 R$ 129.940,00 R$ 129.940,00 Sim

IBI LIFE MEDICAL
LTDA

10.493.078/0001-
49

11/05/2022 -
16:50:15

SAT 500 KTK/ KTK
INDUSTRIA,
IMPORTACAO,
EX

1 R$ 129.940,00 R$ 129.940,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

11/05/2022 -
17:08:13

KTK KTK 1 R$ 197.000,00 R$ 197.000,00 Não

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

11/05/2022 -
20:43:23

GE Healthcare GE Healthcare 1 R$ 129.940,00 R$ 129.940,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

11/05/2022 -
19:57:40

1000 MEDIC / AX-
400

1000 MEDIC / AX-
400

1 R$ 140.000,00 R$ 140.000,00 Sim

WANESSA
FERNANDES DA
CUNHA EIRELI*

29.925.582/0001-
07

11/05/2022 -
20:19:26

TESIA4000 NOVITECH 1 R$ 129.940,00 R$ 129.940,00 Sim
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ASSUM PRETO
PRODUCOES
CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI

10.462.477/0001-
42

11/05/2022 -
23:12:38

TAKAOKA TAKAOKA 1 R$ 129.940,00 R$ 129.940,00 Sim

DINATECH
COMERCIO
REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

17.246.049/0001-
21

12/05/2022 -
02:48:27

TESIA 4000 NOVITECH 1 R$ 129.500,00 R$ 129.500,00 Sim

Hospcom
Equipamentos
Hospitalares Ltda

05.743.288/0001-
08

12/05/2022 -
06:03:42

WATO EX-30 E
ACESSÓRIOS

MINDRAY/MINDRAY 1 R$ 129.940,00 R$ 129.940,00 Não

0007 - APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA)-Especificação Técnica :possui iluminação led; berço
em acrílico( não possuí); painel de controle microprocessado; ajuste de irradiancia.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

10/05/2022 -
17:51:59

OLIDEF OLIDEF 3 R$ 7.274,39 R$ 21.823,17 Não

HOSPDAN COMERCIO
E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

13.943.408/0001-
49

11/05/2022 -
15:30:42

LED-PHOTO OLIDEF 3 R$ 7.000,00 R$ 21.000,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.075.280/0001-
19

11/05/2022 -
15:51:57

LEDPHOTO OLIDEF 3 R$ 5.433,00 R$ 16.299,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

11/05/2022 -
17:08:13

OLIDEF CZ OLIDEF CZ 3 R$ 7.960,00 R$ 23.880,00 Não

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

11/05/2022 -
20:43:23

GE Healthcare GE Healthcare 3 R$ 5.433,00 R$ 16.299,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

11/05/2022 -
19:58:03

IBRAMED /
ANTARES

IBRAMED /
ANTARES

3 R$ 5.433,00 R$ 16.299,00 Sim

Richarde amorim da
silva

25.532.098/0001-
59

11/05/2022 -
21:02:16

htm htm 3 R$ 5.400,00 R$ 16.200,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

11/05/2022 -
21:45:47

fototerapia olidef / olidef 3 R$ 5.400,00 R$ 16.200,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA

09.565.049/0001-
66

11/05/2022 -
22:25:18

3006 BILITRON HOSPTECH
FANEM/HOSPTECH
FANEM

3 R$ 9.850,00 R$ 29.550,00 Sim

ASSUM PRETO
PRODUCOES
CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI

10.462.477/0001-
42

11/05/2022 -
23:13:45

OLIDEF OLIDEF 3 R$ 5.433,00 R$ 16.299,00 Sim

0008 - REANIMADOR PULMONAR EM T-Especificação Técnica: *Equipamento construído em caixa injetado, em plástico de
engenharia. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles
da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico). Operado
através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir
manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para
entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão
teste em silicone livre de látex, máscara infantil.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

04/05/2022 -
16:14:43

FANEM/
BABYPUFF

FANEM 3 R$ 13.943,00 R$ 41.829,00 Sim

HOSPDAN COMERCIO
E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

13.943.408/0001-
49

11/05/2022 -
15:31:47

RD900ATU FISHER &
PAYKEL

3 R$ 13.940,00 R$ 41.820,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.075.280/0001-
19

11/05/2022 -
15:52:39

NEOPUFF FISHER&PAYKEL 3 R$ 13.943,00 R$ 41.829,00 Sim

IBI LIFE MEDICAL
LTDA

10.493.078/0001-
49

11/05/2022 -
16:52:02

BABY PUFF FANEM/FANEM
LTDA 13 BRASIL

3 R$ 5.433,00 R$ 16.299,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

11/05/2022 -
17:08:13

FANEM FANEM 3 R$ 13.943,00 R$ 41.829,00 Não

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

11/05/2022 -
20:43:23

GE Healthcare GE Healthcare 3 R$ 13.943,00 R$ 41.829,00 Sim
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G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

11/05/2022 -
19:58:25

FANEM /
Babypuff® 1020

FANEM /
Babypuff® 1020

3 R$ 20.000,00 R$ 60.000,00 Sim

WANESSA
FERNANDES DA
CUNHA EIRELI*

29.925.582/0001-
07

11/05/2022 -
20:31:14

Modelo 1020 FANEN 3 R$ 15.000,00 R$ 45.000,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA

09.565.049/0001-
66

11/05/2022 -
22:25:41

1020 FANEM/FANEM 3 R$ 13.943,00 R$ 41.829,00 Sim

ASSUM PRETO
PRODUCOES
CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI

10.462.477/0001-
42

11/05/2022 -
23:14:37

FANEM FANEM 3 R$ 13.943,00 R$ 41.829,00 Sim

0009 - INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)-Especificação Técnica: Equipamento construído em material não-ferroso
para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por
irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar
acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os
cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva
dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de
respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da
cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito
do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover
o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de
deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de
espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possuir cantos
vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para
manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

04/05/2022 -
16:16:28

OLIDEF/ LINEA 4 OLIDEF 2 R$ 38.000,00 R$ 76.000,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

10/05/2022 -
17:51:59

OLIDEF OLIDEF 2 R$ 45.096,05 R$ 90.192,10 Não

G.P. VEZONO EIRELI 30.778.749/0001-
25

11/05/2022 -
13:14:27

MILLENNIUM GIGANTE RECEM
NASCIDO

2 R$ 28.619,00 R$ 57.238,00 Sim

HOSPDAN COMERCIO
E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

13.943.408/0001-
49

11/05/2022 -
15:32:18

LINE 4 OLIDEF 2 R$ 40.000,00 R$ 80.000,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.075.280/0001-
19

11/05/2022 -
15:53:32

LINE 4 OLIDEF 2 R$ 28.619,00 R$ 57.238,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

11/05/2022 -
17:08:11

OLIDEF OLIDEF 2 R$ 48.810,00 R$ 97.620,00 Não

SOLUMED SOLUÇÕES
HOSPITALARES LTDA

26.749.239/0001-
52

11/05/2022 -
17:25:52

GRN MILENNIUM Gigante recem
nascido

2 R$ 28.619,00 R$ 57.238,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

11/05/2022 -
20:43:23

GE Healthcare GE Healthcare 2 R$ 28.619,00 R$ 57.238,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

11/05/2022 -
19:58:46

OLIDEF / OLI0230 OLIDEF / OLI0230 2 R$ 35.000,00 R$ 70.000,00 Sim

WANESSA
FERNANDES DA
CUNHA EIRELI*

29.925.582/0001-
07

11/05/2022 -
20:22:32

LINE4 OLIDEF 2 R$ 35.000,00 R$ 70.000,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

11/05/2022 -
21:46:17

incubadora olidef / olidef 2 R$ 28.619,00 R$ 57.238,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA

09.565.049/0001-
66

11/05/2022 -
22:26:01

MILLENNIUM GIGANTE/GIGANTE 2 R$ 58.900,00 R$ 117.800,00 Sim

ASSUM PRETO
PRODUCOES
CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI

10.462.477/0001-
42

11/05/2022 -
23:15:17

GIGANTE GIGANTE 2 R$ 28.619,00 R$ 57.238,00 Sim

DINATECH
COMERCIO
REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

17.246.049/0001-
21

12/05/2022 -
02:49:06

MILLENNIUM GIGANTE 2 R$ 28.000,00 R$ 56.000,00 Sim

0010 - CPAP-Especificação Técnica: configuração c/umidificador;c/compensação;c/máscara nasal
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

04/05/2022 -
16:17:46

MONTSSERRAT/
RVC 820A

MONTSSERRAT 3 R$ 4.800,00 R$ 14.400,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

10/05/2022 -
17:51:59

MONTSERRAT MONTSERRAT 3 R$ 3.563,00 R$ 10.689,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

11/05/2022 -
17:08:11

MONTSERRAT MONTSERRAT 3 R$ 3.563,00 R$ 10.689,00 Não

SUPERARMED
EQUIPAMENTOS
MEDICOS E
HOSPITALRES LTDA -
ME

23.643.895/0001-
88

11/05/2022 -
17:34:28

RESMA BMC M 3 R$ 3.563,00 R$ 10.689,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

11/05/2022 -
20:43:23

GE Healthcare GE Healthcare 3 R$ 3.563,00 R$ 10.689,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

11/05/2022 -
19:59:10

Yuwell YN03 -
Gaslive

Yuwell YN03 -
Gaslive

3 R$ 3.563,00 R$ 10.689,00 Sim

Richarde amorim da
silva

25.532.098/0001-
59

11/05/2022 -
21:04:03

cpap resmed 3 R$ 5.640,00 R$ 16.920,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

11/05/2022 -
21:47:03

cpap cpap / cpap 3 R$ 3.563,00 R$ 10.689,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA

09.565.049/0001-
66

11/05/2022 -
22:26:42

YH-560 GASLIUE/GASLIUE 3 R$ 4.850,00 R$ 14.550,00 Sim

ASSUM PRETO
PRODUCOES
CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI

10.462.477/0001-
42

11/05/2022 -
23:16:18

YUWELL YUWELL 3 R$ 3.563,00 R$ 10.689,00 Sim

DINATECH
COMERCIO
REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

17.246.049/0001-
21

12/05/2022 -
02:49:37

AIR SENSE 10 RESMED 3 R$ 3.500,00 R$ 10.500,00 Sim

0011 - MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI- Especificação Técnica: 5 parâmetros básicos- ecg/resp/spo2/pni/temp;possui
suporte p/ monitor; pressão invasiva (pi)(não possui); capnografia / agentes anestésicos/índice de sedação anestésica- mét.
aspir. de baixo fluxo:até 50ml/min / sem agentes anestésicos/sem índice de sedação anestésica; débito cardíaco(não possui);
tipo/tamanho- estrutura mista ou modular/de 10`` a 12``.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

04/05/2022 -
16:18:29

PROLIFE/ C12 PROLIFE 3 R$ 20.893,00 R$ 62.679,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

10/05/2022 -
17:51:59

PROLIFE PROLIFE 3 R$ 21.120,58 R$ 63.361,74 Não

MTB TECNOLOGIA
LTDA - EPP

01.405.834/0001-
40

11/05/2022 -
10:13:08

C100 Prolife 3 R$ 17.480,00 R$ 52.440,00 Não

3S VISION
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES E
EQUIPAMENTOS
LTDA

37.581.390/0001-
40

11/05/2022 -
10:57:29

STAR8000E comen 3 R$ 20.893,00 R$ 62.679,00 Sim

RCORE INSUMOS
MEDICOS LTDA

38.714.672/0001-
31

11/05/2022 -
11:39:13

GM GM 3 R$ 100.000,00 R$ 300.000,00 Sim

MAGNA MÉDICA LTDA 05.922.811/0001-
63

11/05/2022 -
12:45:08

SHENZHEN
COMEN - STAR
8000E

SHENZHEN
COMEN - STAR
8000E

3 R$ 20.800,00 R$ 62.400,00 Sim

PLG DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

34.444.108/0001-
95

11/05/2022 -
14:43:36

C80 COMEN 3 R$ 20.893,00 R$ 62.679,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.075.280/0001-
19

11/05/2022 -
15:54:57

STAR8000E COMEN 3 R$ 20.893,00 R$ 62.679,00 Sim

IBI LIFE MEDICAL
LTDA

10.493.078/0001-
49

11/05/2022 -
16:54:26

PVM 2703 NIHON KOHDEN/
NIHON KOHDEN
CORPORATION

3 R$ 20.893,00 R$ 62.679,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

11/05/2022 -
17:08:12

BIONET/MACROSULBIONET/MACROSUL 3 R$ 20.893,00 R$ 62.679,00 Não

SOLUMED SOLUÇÕES
HOSPITALARES LTDA

26.749.239/0001-
52

11/05/2022 -
17:20:27

K-12 CREATIVE 3 R$ 20.890,00 R$ 62.670,00 Sim
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LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

42.650.279/0001-
07

11/05/2022 -
17:37:07

CMS9000 CONTEC 3 R$ 20.850,00 R$ 62.550,00 Sim

AMAZON MEDICAL
CARE EIRELI

29.187.032/0001-
20

11/05/2022 -
17:33:51

UND ALFA MED 3 R$ 26.246,73 R$ 78.740,19 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

11/05/2022 -
20:43:23

GE Healthcare GE Healthcare 3 R$ 20.893,00 R$ 62.679,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

11/05/2022 -
19:59:44

CONTEC /
CMS9000

CONTEC /
CMS9000

3 R$ 20.893,00 R$ 62.679,00 Sim

Richarde amorim da
silva

25.532.098/0001-
59

11/05/2022 -
21:05:06

david cmos drake 3 R$ 20.893,00 R$ 62.679,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

11/05/2022 -
21:47:38

monitor prolife / prolife 3 R$ 20.890,00 R$ 62.670,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA

09.565.049/0001-
66

11/05/2022 -
22:27:24

VITAi600 ALFA MED/ALFA
MED

3 R$ 20.893,00 R$ 62.679,00 Sim

ASSUM PRETO
PRODUCOES
CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI

10.462.477/0001-
42

11/05/2022 -
23:17:03

ALFAMED ALFAMED 3 R$ 20.893,00 R$ 62.679,00 Sim

DINATECH
COMERCIO
REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

17.246.049/0001-
21

12/05/2022 -
02:50:10

BT-770 BISTOS 3 R$ 20.500,00 R$ 61.500,00 Sim

Hospcom
Equipamentos
Hospitalares Ltda

05.743.288/0001-
08

12/05/2022 -
06:04:45

EPM 10M E
ACESSORIOS

MINDRAY/MINDRAY 3 R$ 45.000,00 R$ 135.000,00 Não

0012 - POLTRONA HOSPITALAR- Especificação Técnica: mat. de confecção aço e ferro pintado; assento e encosto estofado
courvin ;capacidade até 120kg;reclinação acionamento manual.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

04/05/2022 -
16:19:19

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 3 R$ 1.354,00 R$ 4.062,00 Sim

UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

21.041.143/0001-
11

10/05/2022 -
15:24:40

PH-UN120 PRÓPRIA 3 R$ 1.200,00 R$ 3.600,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

10/05/2022 -
17:51:59

RS MOVEIS RS MOVEIS 3 R$ 1.354,00 R$ 4.062,00 Não

RCORE INSUMOS
MEDICOS LTDA

38.714.672/0001-
31

11/05/2022 -
11:39:45

horse horse 3 R$ 100.000,00 R$ 300.000,00 Sim

PLG DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

34.444.108/0001-
95

11/05/2022 -
14:43:59

HORSE HORSE 3 R$ 1.354,00 R$ 4.062,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.075.280/0001-
19

11/05/2022 -
15:55:33

PE2740 PORTAL 3 R$ 1.354,00 R$ 4.062,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

11/05/2022 -
17:08:13

QUALITY QUALITY 3 R$ 1.354,00 R$ 4.062,00 Não

A C COMERCIO
ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.084.429/0001-
87

11/05/2022 -
18:09:18

INALAMED/A RB-
4005-E

INALAMED/ A RB-
4005-E

3 R$ 1.354,00 R$ 4.062,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

11/05/2022 -
20:00:04

TECH MOVEIS /
PH01TH

TECH MOVEIS /
PH01TH

3 R$ 1.354,00 R$ 4.062,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

11/05/2022 -
20:43:23

GE Healthcare GE Healthcare 3 R$ 1.354,00 R$ 4.062,00 Sim

Richarde amorim da
silva

25.532.098/0001-
59

11/05/2022 -
21:05:55

OLI 109 STANDE olimedic 3 R$ 1.354,00 R$ 4.062,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

11/05/2022 -
21:48:00

poltrona rs /rs moveis 3 R$ 1.350,00 R$ 4.050,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA

09.565.049/0001-
66

11/05/2022 -
22:27:43

RS-PH01 RS/RS 3 R$ 1.354,00 R$ 4.062,00 Sim
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ASSUM PRETO
PRODUCOES
CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI

10.462.477/0001-
42

11/05/2022 -
23:17:45

SANTA CLARA SANTA CLARA 3 R$ 1.354,00 R$ 4.062,00 Sim

0013 - CAMA PPP-Especificação Técnica: Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e
dispositivo para coleta de liquídos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira
removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar.
Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

04/05/2022 -
16:20:00

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 5 R$ 6.487,00 R$ 32.435,00 Sim

UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

21.041.143/0001-
11

10/05/2022 -
15:25:26

CM-UN03P PRÓPRIA 5 R$ 6.400,00 R$ 32.000,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

10/05/2022 -
17:51:59

RS MOVEIS RS MOVEIS 5 R$ 6.487,00 R$ 32.435,00 Não

M T M - EGOPEL
EMPRESA GOIANA DE
PAPEL

22.086.509/0001-
31

11/05/2022 -
09:21:15

RB-3035-35 RUBMED
INALAMED

5 R$ 6.487,00 R$ 32.435,00 Sim

PLG DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

34.444.108/0001-
95

11/05/2022 -
14:44:47

1053 METALCLIN 5 R$ 6.487,00 R$ 32.435,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

11/05/2022 -
17:08:13

QUALITY QUALITY 5 R$ 6.500,00 R$ 32.500,00 Não

A C COMERCIO
ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

38.084.429/0001-
87

11/05/2022 -
18:10:24

INALAMED/ RB-
3035-35

INALAMED/ RB-
3035-35

5 R$ 6.487,00 R$ 32.435,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

11/05/2022 -
20:00:28

TECH MOVEIS /
CPPP01TH

TECH MOVEIS /
CPPP01TH

5 R$ 6.487,00 R$ 32.435,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

11/05/2022 -
20:43:23

GE Healthcare GE Healthcare 5 R$ 6.487,00 R$ 32.435,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

11/05/2022 -
21:48:28

cama rs /rs moveis 5 R$ 6.450,00 R$ 32.250,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA

09.565.049/0001-
66

11/05/2022 -
22:28:14

RS-CPPP01 RS/RS 5 R$ 6.487,00 R$ 32.435,00 Sim

ASSUM PRETO
PRODUCOES
CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI

10.462.477/0001-
42

11/05/2022 -
23:18:15

SANTA CLARA SANTA CLARA 5 R$ 6.487,00 R$ 32.435,00 Sim

0014 - CARDIOTOCÓGRAFO- Especificação Técnica: portátil, c/impressora, gestação gemelar, c/suporte
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

04/05/2022 -
16:20:44

BIONET/FC-1400 BIONET 1 R$ 24.428,00 R$ 24.428,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

10/05/2022 -
17:51:59

MACROSUL MACROSUL 1 R$ 24.428,00 R$ 24.428,00 Não

MTB TECNOLOGIA
LTDA - EPP

01.405.834/0001-
40

11/05/2022 -
10:13:43

Star5000 Comen 1 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 Não

3S VISION
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES E
EQUIPAMENTOS
LTDA

37.581.390/0001-
40

11/05/2022 -
10:58:03

star5000e comen 1 R$ 24.428,00 R$ 24.428,00 Sim

MUNDI
EQUIPAMENTOS
MEDICOS
ODONTOLOGICOS
VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

20.371.330/0001-
09

11/05/2022 -
14:39:27

G6A + SUPORTE MDKMED 1 R$ 24.428,00 R$ 24.428,00 Sim

PLG DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

34.444.108/0001-
95

11/05/2022 -
14:45:11

F3 EDAN 1 R$ 24.428,00 R$ 24.428,00 Sim
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HOSPDAN COMERCIO
E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

13.943.408/0001-
49

11/05/2022 -
15:33:03

G6A GENERAL
MEDITECH

1 R$ 24.400,00 R$ 24.400,00 Sim

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.075.280/0001-
19

11/05/2022 -
15:56:10

STAR5000 COMEN 1 R$ 24.428,00 R$ 24.428,00 Sim

IBI LIFE MEDICAL
LTDA

10.493.078/0001-
49

11/05/2022 -
16:56:01

G6A GENERAL
MEDITECH/GENERAL
MEDITECH, INC.

1 R$ 24.428,00 R$ 24.428,00 Sim

OLIMPIO
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES
EIRELI

33.583.026/0001-
69

11/05/2022 -
17:04:32

COMEN/STAR5000ECOMEN/STAR5000E 1 R$ 24.428,00 R$ 24.428,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

11/05/2022 -
17:08:14

MACROSUL MACROSUL 1 R$ 24.428,00 R$ 24.428,00 Não

SOLUMED SOLUÇÕES
HOSPITALARES LTDA

26.749.239/0001-
52

11/05/2022 -
17:21:29

G6A GENERAL
MEDITECH

1 R$ 24.428,00 R$ 24.428,00 Sim

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

42.650.279/0001-
07

11/05/2022 -
17:37:19

STAR 5000 COMEN 1 R$ 24.400,00 R$ 24.400,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

11/05/2022 -
20:00:49

etalCare FC700 -
Bionet

etalCare FC700 -
Bionet

1 R$ 24.428,00 R$ 24.428,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

11/05/2022 -
20:43:23

GE Healthcare GE Healthcare 1 R$ 24.428,00 R$ 24.428,00 Sim

WANESSA
FERNANDES DA
CUNHA EIRELI*

29.925.582/0001-
07

11/05/2022 -
20:32:35

F3 EDAN 1 R$ 24.428,00 R$ 24.428,00 Sim

Richarde amorim da
silva

25.532.098/0001-
59

11/05/2022 -
21:07:28

fetal care bionet 1 R$ 24.400,00 R$ 24.400,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA

09.565.049/0001-
66

11/05/2022 -
22:28:42

FC1400 BIONET/BIONET 1 R$ 24.428,00 R$ 24.428,00 Sim

DINATECH
COMERCIO
REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

17.246.049/0001-
21

12/05/2022 -
02:50:40

F6 EDAN 1 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 Sim

0015 - BERÇO PARA RECÉM NASCIDO- Especificação Técnica: possui rodízios; cuna acrílico; estrutura aço / ferro pintado.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

20.121.311/0001-
16

04/05/2022 -
16:21:37

RS MÓVEIS RS MÓVEIS 3 R$ 898,00 R$ 2.694,00 Sim

UNIVERSAL MOVEIS
LTDA - ME

21.041.143/0001-
11

10/05/2022 -
15:26:08

BÇ-UN03 PRÓPRIA 3 R$ 890,00 R$ 2.670,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

10/05/2022 -
17:51:59

RS MOVEIS RS MOVEIS 3 R$ 898,00 R$ 2.694,00 Não

G.P. VEZONO EIRELI 30.778.749/0001-
25

11/05/2022 -
13:15:03

GIGABABY I GIGANTE RECEM
NASCIDO

3 R$ 1.290,00 R$ 3.870,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

11/05/2022 -
17:08:14

QUALITY QUALITY 3 R$ 1.369,18 R$ 4.107,54 Não

SOLUMED SOLUÇÕES
HOSPITALARES LTDA

26.749.239/0001-
52

11/05/2022 -
17:24:36

GIGABABY Gigante recem
nascido

3 R$ 898,00 R$ 2.694,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

11/05/2022 -
20:01:14

TECH MOVEIS /
BRN01TH

TECH MOVEIS /
BRN01TH

3 R$ 898,00 R$ 2.694,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

11/05/2022 -
20:43:23

GE Healthcare GE Healthcare 3 R$ 898,00 R$ 2.694,00 Sim

Richarde amorim da
silva

25.532.098/0001-
59

11/05/2022 -
21:08:33

oli olimedic 3 R$ 1.450,00 R$ 4.350,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

11/05/2022 -
21:48:49

berço olidef / olidef 3 R$ 1.197,00 R$ 3.591,00 Sim

ASSUM PRETO
PRODUCOES
CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI

10.462.477/0001-
42

11/05/2022 -
23:18:51

SANTA CLARA SANTA CLARA 3 R$ 898,00 R$ 2.694,00 Sim
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0016 - BANQUETA PARA PARTO VERTICAL- Especificação Técnica: composição polietileno
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

10/05/2022 -
17:51:59

RS MOVEIS RS MOVEIS 1 R$ 588,00 R$ 588,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

11/05/2022 -
17:08:14

PLASITAP PLASITAP 1 R$ 2.893,80 R$ 2.893,80 Não

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

11/05/2022 -
20:01:33

TECH MOVEIS /
BH01TH

TECH MOVEIS /
BH01TH

1 R$ 588,00 R$ 588,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

11/05/2022 -
20:43:23

GE Healthcare GE Healthcare 1 R$ 588,00 R$ 588,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

11/05/2022 -
21:49:09

banqueta rs /rs moveis 1 R$ 580,00 R$ 580,00 Sim

0017 - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)- Especificação Técnica: possui reservatório; material de
confecção silicone; aplicação/ infantil; possui válvula unidirecional.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Cirúrgicas Ceron
Equipamentos
Hospitalares e
Veterinários Ltda Me

18.258.209/0001-
15

10/05/2022 -
14:05:53

XIAMEN PEDIÁTRICO 3 R$ 295,00 R$ 885,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

10/05/2022 -
17:51:59

MIKATOS MIKATOS 3 R$ 295,00 R$ 885,00 Não

RCORE INSUMOS
MEDICOS LTDA

38.714.672/0001-
31

11/05/2022 -
11:40:50

foyomed FOYOMED 3 R$ 100.000,00 R$ 300.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

11/05/2022 -
17:08:14

SAFTI SAFTI 3 R$ 295,00 R$ 885,00 Não

SOLUMED SOLUÇÕES
HOSPITALARES LTDA

26.749.239/0001-
52

11/05/2022 -
17:25:13

PEDIATRICO ADVANTIVE
SAFTI

3 R$ 295,00 R$ 885,00 Sim

AMAZON MEDICAL
CARE EIRELI

29.187.032/0001-
20

11/05/2022 -
17:29:12

UND PROTEC 3 R$ 295,00 R$ 885,00 Sim

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

42.650.279/0001-
07

11/05/2022 -
17:37:13

INFANTIL FARMATEX 3 R$ 295,00 R$ 885,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

11/05/2022 -
20:01:53

ME / REA0230 ME / REA0230 3 R$ 295,00 R$ 885,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

11/05/2022 -
20:43:23

GE Healthcare GE Healthcare 3 R$ 295,00 R$ 885,00 Sim

WANESSA
FERNANDES DA
CUNHA EIRELI*

29.925.582/0001-
07

11/05/2022 -
20:33:06

PEDIATRICO MIKATOS 3 R$ 295,00 R$ 885,00 Sim

Richarde amorim da
silva

25.532.098/0001-
59

11/05/2022 -
21:09:48

ambu mikatos 3 R$ 295,00 R$ 885,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

11/05/2022 -
21:49:35

ambu mikatos / mikatos 3 R$ 290,00 R$ 870,00 Sim

Universal Print
Comercio e Serviços de
Informatica LTDA

09.565.049/0001-
66

11/05/2022 -
22:29:02

MISSOURI MIKATOS/MIKATOS 3 R$ 295,00 R$ 885,00 Sim

ASSUM PRETO
PRODUCOES
CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI

10.462.477/0001-
42

11/05/2022 -
23:19:20

MORIYA MORIYA 3 R$ 295,00 R$ 885,00 Sim

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

Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda 05.743.288/0001-08 90 dias

Vs Costa & Cia Ltda 05.286.960/0001-83 90 dias

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 90 dias
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F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63 90 dias

MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP 01.405.834/0001-40 90 dias

P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME 07.606.575/0001-00 90 dias

IBI LIFE MEDICAL LTDA 10.493.078/0001-49 90 dias

MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS EIRELI - ME 20.371.330/0001-09 090 dias

Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me 18.258.209/0001-15 90 dias

UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME 21.041.143/0001-11 90 dias

M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL 22.086.509/0001-31 90 dias

Universal Print Comercio e Serviços de Informatica LTDA 09.565.049/0001-66 90 dias

SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME 23.643.895/0001-88 90 dias

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO 20.121.311/0001-16 090 dias

DINATECH COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 17.246.049/0001-21 90 dias

Richarde amorim da silva 25.532.098/0001-59 90 dias

MAGNA MÉDICA LTDA 05.922.811/0001-63 90 dias

SOLUMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA 26.749.239/0001-52 90 dias

G.P. VEZONO EIRELI 30.778.749/0001-25 90 dias

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34.444.108/0001-95 90 dias

ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO
EIRELI

10.462.477/0001-42 90 dias

AMAZON MEDICAL CARE EIRELI 29.187.032/0001-20 90 dias

A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI 38.084.429/0001-87 90 dias

WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI 29.925.582/0001-07 60 dias

RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA 37.555.200/0001-10 90 dias

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 34.075.280/0001-19 90 dias

RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA 38.714.672/0001-31 90 dias

G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-07 90 dias

OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 33.583.026/0001-69 90 dias

K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 33.546.315/0001-98 180 dias

3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
EQUIPAMENTOS LTDA

37.581.390/0001-40 90 dias

HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 13.943.408/0001-49 90 dias

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI 42.650.279/0001-07 90 dias

Lances Enviados
0001 - MONITOR MULTIPARÂMETROS-Especificação Técnica: Possui suporte p/ monitor; 5
parâmetros básicos-ecg/resp/spo2/pni/temp; tipo/ tamanho- pré configurado/de 10`` a 12``
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 16:06:03 17.565,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

10/05/2022 - 17:51:59 17.565,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

11/05/2022 - 10:05:29 17.000,00 (proposta) 01.405.834/0001-40 - MTB
TECNOLOGIA LTDA - EPP

Válido

11/05/2022 - 10:55:29 17.565,00 (proposta) 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:07:22

11/05/2022 - 11:23:51 17.565,00 (proposta) 05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia
Ltda

Válido

11/05/2022 - 12:44:40 14.000,00 (proposta) 05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,99 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
13:59:16

11/05/2022 - 13:53:55 100.000,00 (proposta) 38.714.672/0001-31 - RCORE
INSUMOS MEDICOS LTDA

Válido

11/05/2022 - 14:38:00 17.565,00 (proposta) 20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

Válido
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11/05/2022 - 15:25:43 17.500,00 (proposta) 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

11/05/2022 - 15:47:18 17.565,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

11/05/2022 - 15:55:29 15.565,00 (proposta) 34.444.108/0001-95 - PLG
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

Válido

11/05/2022 - 16:12:25 17.565,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

11/05/2022 - 17:04:01 17.565,00 (proposta) 33.583.026/0001-69 - OLIMPIO
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Válido

11/05/2022 - 17:08:11 17.565,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

11/05/2022 - 17:11:47 17.500,00 (proposta) 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

11/05/2022 - 17:29:19 17.500,00 (proposta) 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

11/05/2022 - 17:30:07 17.565,00 (proposta) 29.187.032/0001-20 - AMAZON
MEDICAL CARE EIRELI

Válido

11/05/2022 - 19:55:20 17.565,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:04:03 17.565,00 (proposta) 29.925.582/0001-07 - WANESSA
FERNANDES DA CUNHA EIRELI

Cancelado - A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O
prazo de validade da proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a
contar da
data de sua apresentação

11/05/2022 - 20:43:23 17.565,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

11/05/2022 - 22:22:51 17.565,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

11/05/2022 - 23:07:27 17.565,00 (proposta) 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Além de anexar certidões vencidas sendo elas: Tribunal de
Contas da União – TCU; vencida desde o dia 17/04/2022, Improbidade
Administrativa vencida desde o dia 17/04/2022, mediante aos fatos,
decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:11:11

12/05/2022 - 02:45:40 17.500,00 (proposta) 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 06:02:19 15.000,00 (proposta) 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,05 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 10:29:44

12/05/2022 - 09:02:56 13.999,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:03:06 13.900,00 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:03:30 15.587,00 33.583.026/0001-69 - OLIMPIO
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:03:42 13.890,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:07:22
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12/05/2022 - 09:03:50 14.999,99 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:03:52 13.800,00 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:04:00 10.000,00 05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia
Ltda

Válido

12/05/2022 - 09:04:11 15.001,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

12/05/2022 - 09:04:11 10.400,68 20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

Válido

12/05/2022 - 09:04:23 9.900,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:07:22

12/05/2022 - 09:04:41 9.700,00 05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia
Ltda

Válido

12/05/2022 - 09:04:48 9.800,00 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:04:56 9.500,00 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:05:13 9.490,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:05:17 8.000,00 01.405.834/0001-40 - MTB
TECNOLOGIA LTDA - EPP

Válido

12/05/2022 - 09:05:22 9.400,00 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:05:40 7.900,00 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:05:55 11.346,02 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:06:13 11.900,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:06:19 7.899,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:06:47 7.800,00 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Além de anexar certidões vencidas sendo elas: Tribunal de
Contas da União – TCU; vencida desde o dia 17/04/2022, Improbidade
Administrativa vencida desde o dia 17/04/2022, mediante aos fatos,
decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:11:11

12/05/2022 - 09:07:11 6.500,00 01.405.834/0001-40 - MTB
TECNOLOGIA LTDA - EPP

Válido

12/05/2022 - 09:07:19 14.500,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:07:24 6.499,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:07:32 8.500,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:07:39 13.799,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:07:56 6.000,00 01.405.834/0001-40 - MTB
TECNOLOGIA LTDA - EPP

Válido
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12/05/2022 - 09:08:03 5.990,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:08:09 7.250,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:07:22

12/05/2022 - 09:08:24 5.800,00 01.405.834/0001-40 - MTB
TECNOLOGIA LTDA - EPP

Válido

12/05/2022 - 09:08:31 5.799,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:09:38 12.480,00 05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,99 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
13:59:16

12/05/2022 - 09:10:19 20.000,00 38.714.672/0001-31 - RCORE
INSUMOS MEDICOS LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:11:12 10.400,00 29.187.032/0001-20 - AMAZON
MEDICAL CARE EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:11:13 5.798,50 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,05 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 10:29:44

12/05/2022 - 09:11:27 12.325,00 05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,99 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
13:59:16

12/05/2022 - 09:11:38 5.798,51 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:12:24 5.799,32 05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,99 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
13:59:16

12/05/2022 - 09:12:39 4.558,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,05 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 10:29:44

12/05/2022 - 09:13:19 5.798,00 05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,99 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
13:59:16

0002 - BERÇO AQUECIDO-Especificação Técnica: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento
aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de
raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico
radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas
inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material
atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar,
mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência
desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo
controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para
visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no
paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste
para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 16:08:16 26.000,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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10/05/2022 - 17:51:59 23.988,40 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

11/05/2022 - 13:13:25 18.200,00 (proposta) 30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO
EIRELI

Válido

11/05/2022 - 15:26:31 18.260,00 (proposta) 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

11/05/2022 - 15:48:01 18.269,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

11/05/2022 - 16:13:04 18.260,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

11/05/2022 - 17:08:12 18.269,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

11/05/2022 - 17:13:38 18.269,00 (proposta) 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

11/05/2022 - 19:55:49 25.000,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:06:18 22.000,00 (proposta) 29.925.582/0001-07 - WANESSA
FERNANDES DA CUNHA EIRELI

Cancelado - A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O
prazo de validade da proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a
contar da data de sua apresentação

11/05/2022 - 20:43:23 18.269,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

11/05/2022 - 22:23:10 28.500,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

11/05/2022 - 23:08:29 18.269,00 (proposta) 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Além de anexar certidões vencidas sendo elas: Tribunal de
Contas da União – TCU; vencida desde o dia 17/04/2022, Improbidade
Administrativa vencida desde o dia 17/04/2022, mediante aos fatos,
decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:11:11

12/05/2022 - 02:46:40 18.200,00 (proposta) 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:02:56 18.199,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:03:24 18.190,00 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:03:28 18.189,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:03:43 18.000,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

12/05/2022 - 09:04:08 17.999,30 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:04:16 17.900,00 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:04:43 17.895,30 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:05:05 17.890,00 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:05:24 17.885,30 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:06:08 18.452,62 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:06:13 17.880,00 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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12/05/2022 - 09:06:18 17.879,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:06:21 17.300,00 30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:06:24 17.500,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:06:37 17.295,30 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:06:55 17.200,00 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Além de anexar certidões vencidas sendo elas: Tribunal de
Contas da União – TCU; vencida desde o dia 17/04/2022, Improbidade
Administrativa vencida desde o dia 17/04/2022, mediante aos fatos,
decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:11:11

12/05/2022 - 09:07:04 17.180,00 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:07:09 17.000,00 30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:07:14 17.199,30 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:07:20 16.199,30 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:07:42 16.190,00 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:07:54 16.000,00 30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:08:08 15.990,30 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:08:12 23.500,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:08:20 16.885,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

12/05/2022 - 09:08:27 15.900,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:08:33 16.500,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:09:09 15.700,00 30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO
EIRELI

Válido

0003 - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL-Especificação Técnica: Equipamento possui cúpula construída em acrílico
transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material
plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta
de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone
atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve
possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de
segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e
auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem
despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com
rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve
possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente,
possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato
mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia
da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado,
Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar.
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 16:11:07 45.000,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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10/05/2022 - 17:51:59 52.322,42 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

11/05/2022 - 15:27:06 45.000,00 (proposta) 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

11/05/2022 - 15:48:49 35.400,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

11/05/2022 - 16:13:37 35.400,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

11/05/2022 - 17:08:12 58.322,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

11/05/2022 - 19:56:10 40.000,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:07:46 42.000,00 (proposta) 29.925.582/0001-07 - WANESSA
FERNANDES DA CUNHA EIRELI

Cancelado - A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O
prazo de validade da proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a
contar da data de sua apresentação

11/05/2022 - 20:43:23 35.400,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Cancelado - Após uma nova análise, foi constatado que a empresa
deixou de atender todos os itens dos editais, sendo assim este
pregoeiro e sua equipe de apoio decide por inabilitar a empresa, uma
vez que a empresa não cumpriu com todos os requisitos editalícios
03/08/2022 12:58:05

11/05/2022 - 22:23:37 58.900,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

11/05/2022 - 23:09:30 35.400,00 (proposta) 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Além de anexar certidões vencidas sendo elas: Tribunal de
Contas da União – TCU; vencida desde o dia 17/04/2022, Improbidade
Administrativa vencida desde o dia 17/04/2022, mediante aos fatos,
decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:11:11

12/05/2022 - 02:47:12 35.000,00 (proposta) 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:06:24 34.999,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:06:32 40.248,02 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:08:37 34.500,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:08:40 39.000,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:08:41 34.499,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:09:15 34.100,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:09:18 34.450,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

12/05/2022 - 09:09:18 34.099,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55
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12/05/2022 - 09:10:01 34.000,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Cancelado - Após uma nova análise, foi constatado que a empresa
deixou de atender todos os itens dos editais, sendo assim este
pregoeiro e sua equipe de apoio decide por inabilitar a empresa, uma
vez que a empresa não cumpriu com todos os requisitos editalícios
03/08/2022 12:58:05

12/05/2022 - 09:10:04 33.999,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:10:22 33.900,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:10:43 33.890,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Cancelado - Após uma nova análise, foi constatado que a empresa
deixou de atender todos os itens dos editais, sendo assim este
pregoeiro e sua equipe de apoio decide por inabilitar a empresa, uma
vez que a empresa não cumpriu com todos os requisitos editalícios
03/08/2022 12:58:05

12/05/2022 - 09:10:54 33.901,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:11:05 33.800,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:12:49 33.750,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Cancelado - Após uma nova análise, foi constatado que a empresa
deixou de atender todos os itens dos editais, sendo assim este
pregoeiro e sua equipe de apoio decide por inabilitar a empresa, uma
vez que a empresa não cumpriu com todos os requisitos editalícios
03/08/2022 12:58:05

12/05/2022 - 09:12:52 33.500,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:13:35 33.400,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Cancelado - Após uma nova análise, foi constatado que a empresa
deixou de atender todos os itens dos editais, sendo assim este
pregoeiro e sua equipe de apoio decide por inabilitar a empresa, uma
vez que a empresa não cumpriu com todos os requisitos editalícios
03/08/2022 12:58:05

12/05/2022 - 09:13:56 33.200,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:14:15 33.159,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Cancelado - Após uma nova análise, foi constatado que a empresa
deixou de atender todos os itens dos editais, sendo assim este
pregoeiro e sua equipe de apoio decide por inabilitar a empresa, uma
vez que a empresa não cumpriu com todos os requisitos editalícios
03/08/2022 12:58:05

12/05/2022 - 09:14:50 33.000,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:15:20 32.900,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Cancelado - Após uma nova análise, foi constatado que a empresa
deixou de atender todos os itens dos editais, sendo assim este
pregoeiro e sua equipe de apoio decide por inabilitar a empresa, uma
vez que a empresa não cumpriu com todos os requisitos editalícios
03/08/2022 12:58:05

12/05/2022 - 09:15:46 32.000,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44
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12/05/2022 - 09:17:32 31.860,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Cancelado - Após uma nova análise, foi constatado que a empresa
deixou de atender todos os itens dos editais, sendo assim este
pregoeiro e sua equipe de apoio decide por inabilitar a empresa, uma
vez que a empresa não cumpriu com todos os requisitos editalícios
03/08/2022 12:58:05

12/05/2022 - 09:17:47 31.500,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:19:26 31.502,00 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Além de anexar certidões vencidas sendo elas: Tribunal de
Contas da União – TCU; vencida desde o dia 17/04/2022, Improbidade
Administrativa vencida desde o dia 17/04/2022, mediante aos fatos,
decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:11:11

0004 - OXÍMETRO DE PULSO-Especificação Técnica: tipo portátil (de mão) com 1 sensor;
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 16:12:13 2.680,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

10/05/2022 - 14:05:07 2.680,00 (proposta) 18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron
Equipamentos Hospitalares e
Veterinários Ltda Me

Válido

10/05/2022 - 17:51:59 2.680,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

11/05/2022 - 10:56:05 2.680,00 (proposta) 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:07:22

11/05/2022 - 11:24:29 2.680,00 (proposta) 05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia
Ltda

Válido

11/05/2022 - 11:38:11 100.000,00 (proposta) 38.714.672/0001-31 - RCORE
INSUMOS MEDICOS LTDA

Válido

11/05/2022 - 14:37:15 2.680,00 (proposta) 34.444.108/0001-95 - PLG
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

Válido

11/05/2022 - 14:38:34 2.680,00 (proposta) 20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

Válido

11/05/2022 - 15:28:30 2.680,00 (proposta) 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

11/05/2022 - 15:49:44 2.680,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

11/05/2022 - 16:14:06 2.650,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

11/05/2022 - 17:08:11 2.680,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

11/05/2022 - 17:16:04 2.680,00 (proposta) 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

11/05/2022 - 17:29:38 2.680,00 (proposta) 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

11/05/2022 - 17:30:43 2.680,00 (proposta) 29.187.032/0001-20 - AMAZON
MEDICAL CARE EIRELI

Válido

11/05/2022 - 17:32:02 2.680,00 (proposta) 23.643.895/0001-88 - SUPERARMED
EQUIPAMENTOS MEDICOS E
HOSPITALRES LTDA - ME

Válido
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11/05/2022 - 17:59:51 2.000,00 (proposta) 33.546.315/0001-98 - K. S.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.4.6. Prova de inscrição no
cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa,
uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022
16:13:07

11/05/2022 - 19:56:39 2.680,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:10:00 2.680,00 (proposta) 29.925.582/0001-07 - WANESSA
FERNANDES DA CUNHA EIRELI

Cancelado - A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O
prazo de validade da proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a
contar da data de sua apresentação

11/05/2022 - 20:43:23 2.680,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

11/05/2022 - 21:00:44 2.600,00 (proposta) 25.532.098/0001-59 - Richarde amorim
da silva

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu os itens 8.4.1. Consulta Quadro de Sócios e
Administradores, e 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.
09/06/2022 11:02:30

11/05/2022 - 22:24:27 2.680,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

11/05/2022 - 23:10:24 2.680,00 (proposta) 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Além de anexar certidões vencidas sendo elas: Tribunal de
Contas da União – TCU; vencida desde o dia 17/04/2022, Improbidade
Administrativa vencida desde o dia 17/04/2022, mediante aos fatos,
decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:11:11

12/05/2022 - 02:47:50 2.600,00 (proposta) 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 06:02:55 5.500,00 (proposta) 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Válido

12/05/2022 - 09:02:59 1.999,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:03:27 1.990,00 33.546.315/0001-98 - K. S.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.4.6. Prova de inscrição no
cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa,
uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022
16:13:07

12/05/2022 - 09:03:30 1.989,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:03:44 1.970,00 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:03:47 1.969,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:03:52 1.980,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:07:22

12/05/2022 - 09:04:05 1.700,00 05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia
Ltda

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/08/2022 às 13:26:33.
Código verificador: 31C6D7

Página 36 de 103

12/05/2022 - 09:04:08 1.800,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:04:13 1.500,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

12/05/2022 - 09:04:18 1.690,00 20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

Válido

12/05/2022 - 09:04:23 1.650,00 33.546.315/0001-98 - K. S.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.4.6. Prova de inscrição no
cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa,
uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022
16:13:07

12/05/2022 - 09:04:26 1.490,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:04:32 2.340,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

12/05/2022 - 09:04:34 1.400,00 33.546.315/0001-98 - K. S.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.4.6. Prova de inscrição no
cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa,
uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022
16:13:07

12/05/2022 - 09:04:38 1.480,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:07:22

12/05/2022 - 09:04:40 1.450,00 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:04:45 1.399,00 18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron
Equipamentos Hospitalares e
Veterinários Ltda Me

Válido

12/05/2022 - 09:04:49 1.390,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:04:54 1.300,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:07:22

12/05/2022 - 09:05:01 2.339,00 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:05:01 1.290,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:05:15 1.230,00 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:05:22 1.183,00 25.532.098/0001-59 - Richarde amorim
da silva

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu os itens 8.4.1. Consulta Quadro de Sócios e
Administradores, e 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.
09/06/2022 11:02:30

12/05/2022 - 09:05:35 1.180,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:05:44 1.998,00 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido
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12/05/2022 - 09:05:46 1.100,00 33.546.315/0001-98 - K. S.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.4.6. Prova de inscrição no
cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa,
uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022
16:13:07

12/05/2022 - 09:05:54 1.166,00 18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron
Equipamentos Hospitalares e
Veterinários Ltda Me

Válido

12/05/2022 - 09:05:55 1.394,18 20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

Válido

12/05/2022 - 09:06:03 1.090,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:06:23 1.089,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:06:32 1.000,00 33.546.315/0001-98 - K. S.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.4.6. Prova de inscrição no
cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa,
uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022
16:13:07

12/05/2022 - 09:06:43 999,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:06:48 1.505,02 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:06:52 1.359,43 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:06:53 990,00 33.546.315/0001-98 - K. S.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.4.6. Prova de inscrição no
cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa,
uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022
16:13:07

12/05/2022 - 09:07:28 980,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:07:49 950,00 33.546.315/0001-98 - K. S.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.4.6. Prova de inscrição no
cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa,
uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022
16:13:07

12/05/2022 - 09:08:12 949,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:08:17 940,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:07:22

12/05/2022 - 09:08:28 939,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido
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12/05/2022 - 09:08:34 920,00 33.546.315/0001-98 - K. S.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.4.6. Prova de inscrição no
cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa,
uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022
16:13:07

12/05/2022 - 09:08:47 919,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:09:03 910,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:07:22

12/05/2022 - 09:09:10 900,00 33.546.315/0001-98 - K. S.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.4.6. Prova de inscrição no
cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa,
uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022
16:13:07

12/05/2022 - 09:09:18 899,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:09:42 1.150,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

12/05/2022 - 09:09:49 890,00 33.546.315/0001-98 - K. S.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.4.6. Prova de inscrição no
cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa,
uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022
16:13:07

12/05/2022 - 09:10:51 889,99 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:11:07 880,00 33.546.315/0001-98 - K. S.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.4.6. Prova de inscrição no
cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa,
uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022
16:13:07

12/05/2022 - 09:11:22 1.600,00 29.187.032/0001-20 - AMAZON
MEDICAL CARE EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:11:44 4.750,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Válido

12/05/2022 - 09:11:46 2.338,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:12:30 870,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:07:22

12/05/2022 - 09:12:41 860,00 33.546.315/0001-98 - K. S.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.4.6. Prova de inscrição no
cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa,
uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022
16:13:07
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12/05/2022 - 09:13:01 850,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:07:22

12/05/2022 - 09:13:15 845,00 33.546.315/0001-98 - K. S.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.4.6. Prova de inscrição no
cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa,
uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022
16:13:07

12/05/2022 - 09:13:42 840,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:07:22

0005 - DETECTOR FETAL-Especificação Técnica: tipo portátil;/tecnologia digital ;display-possui
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 16:13:43 1.013,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

10/05/2022 - 17:51:59 1.013,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

11/05/2022 - 11:25:28 1.013,00 (proposta) 05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia
Ltda

Válido

11/05/2022 - 14:38:57 1.013,00 (proposta) 20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,06 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou a composição de preço e notas fiscais de saída do
item deixando de apresentar a nota fiscal de entrada conforme
solicitada na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 18/05/2022 09:17:46

11/05/2022 - 16:14:41 1.000,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

11/05/2022 - 17:08:11 1.013,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

11/05/2022 - 17:16:34 1.000,00 (proposta) 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

11/05/2022 - 17:36:57 1.000,00 (proposta) 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

11/05/2022 - 19:57:11 1.013,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:13:10 1.013,00 (proposta) 29.925.582/0001-07 - WANESSA
FERNANDES DA CUNHA EIRELI

Cancelado - A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O
prazo de validade da proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a
contar da data de sua apresentação

11/05/2022 - 20:43:23 1.013,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

11/05/2022 - 21:01:25 1.000,00 (proposta) 25.532.098/0001-59 - Richarde amorim
da silva

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu os itens 8.4.1. Consulta Quadro de Sócios e
Administradores, e 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.
09/06/2022 11:02:30

11/05/2022 - 22:24:45 1.013,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

11/05/2022 - 23:10:44 1.013,00 (proposta) 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,45 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
12:26:32
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12/05/2022 - 09:03:02 999,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:04:20 600,00 05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia
Ltda

Válido

12/05/2022 - 09:04:25 899,90 20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,06 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou a composição de preço e notas fiscais de saída do
item deixando de apresentar a nota fiscal de entrada conforme
solicitada na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 18/05/2022 09:17:46

12/05/2022 - 09:04:29 550,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

12/05/2022 - 09:04:34 560,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:04:40 900,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

12/05/2022 - 09:04:47 500,00 05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia
Ltda

Válido

12/05/2022 - 09:04:56 490,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:05:18 489,00 05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia
Ltda

Válido

12/05/2022 - 09:06:11 450,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:06:17 449,00 20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,06 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou a composição de preço e notas fiscais de saída do
item deixando de apresentar a nota fiscal de entrada conforme
solicitada na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 18/05/2022 09:17:46

12/05/2022 - 09:06:21 898,00 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:06:27 448,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:06:46 445,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:06:57 447,75 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:07:28 444,00 20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,06 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou a composição de preço e notas fiscais de saída do
item deixando de apresentar a nota fiscal de entrada conforme
solicitada na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 18/05/2022 09:17:46

12/05/2022 - 09:07:32 440,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:08:33 439,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:08:51 430,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:09:10 429,00 20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,06 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou a composição de preço e notas fiscais de saída do
item deixando de apresentar a nota fiscal de entrada conforme
solicitada na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 18/05/2022 09:17:46

12/05/2022 - 09:09:22 428,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido
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12/05/2022 - 09:09:56 415,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

12/05/2022 - 09:10:14 414,00 20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,06 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou a composição de preço e notas fiscais de saída do
item deixando de apresentar a nota fiscal de entrada conforme
solicitada na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 18/05/2022 09:17:46

12/05/2022 - 09:10:33 410,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:11:32 409,00 20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,06 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou a composição de preço e notas fiscais de saída do
item deixando de apresentar a nota fiscal de entrada conforme
solicitada na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 18/05/2022 09:17:46

12/05/2022 - 09:11:44 400,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:12:04 990,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:12:24 399,90 20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,06 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou a composição de preço e notas fiscais de saída do
item deixando de apresentar a nota fiscal de entrada conforme
solicitada na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 18/05/2022 09:17:46

12/05/2022 - 09:13:07 398,00 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,45 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
12:26:32

12/05/2022 - 09:13:25 397,00 20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,06 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou a composição de preço e notas fiscais de saída do
item deixando de apresentar a nota fiscal de entrada conforme
solicitada na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 18/05/2022 09:17:46

12/05/2022 - 09:13:28 390,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:14:00 350,00 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,45 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
12:26:32

12/05/2022 - 09:14:35 374,20 20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,06 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou a composição de preço e notas fiscais de saída do
item deixando de apresentar a nota fiscal de entrada conforme
solicitada na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 18/05/2022 09:17:46

0006 - APARELHO DE ANESTESIA-Especificação Técnica: prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho;
Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de
erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade
do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o
paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo
menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com
entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o
fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e
com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador,
deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e
desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, cirucuitos respiratórios, canister e sistema de
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entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases;
Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos:
Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e
ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente
sincronizada (SIMV).
Data Valor CNPJ Situação

10/05/2022 - 17:51:59 129.940,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

11/05/2022 - 10:56:39 129.940,00 (proposta) 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

11/05/2022 - 14:39:33 129.940,00 (proposta) 34.444.108/0001-95 - PLG
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

Válido

11/05/2022 - 15:29:16 129.900,00 (proposta) 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

11/05/2022 - 15:51:09 129.940,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

11/05/2022 - 16:50:15 129.940,00 (proposta) 10.493.078/0001-49 - IBI LIFE
MEDICAL LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.6. Prova de
inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual; 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal; 8.3.7. Os documentos acima deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:12:36

11/05/2022 - 17:08:13 197.000,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

11/05/2022 - 19:57:40 140.000,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:19:26 129.940,00 (proposta) 29.925.582/0001-07 - WANESSA
FERNANDES DA CUNHA EIRELI

Cancelado - A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O
prazo de validade da proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a
contar da data de sua apresentação

11/05/2022 - 20:43:23 129.940,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

11/05/2022 - 23:12:38 129.940,00 (proposta) 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Além de anexar certidões vencidas sendo elas: Tribunal de
Contas da União – TCU; vencida desde o dia 17/04/2022, Improbidade
Administrativa vencida desde o dia 17/04/2022, mediante aos fatos,
decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:11:11

12/05/2022 - 02:48:27 129.500,00 (proposta) 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 06:03:42 129.940,00 (proposta) 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:24:42 130.000,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55
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12/05/2022 - 09:25:03 129.000,00 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Além de anexar certidões vencidas sendo elas: Tribunal de
Contas da União – TCU; vencida desde o dia 17/04/2022, Improbidade
Administrativa vencida desde o dia 17/04/2022, mediante aos fatos,
decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:11:11

12/05/2022 - 09:25:25 128.500,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:25:35 128.000,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:25:53 127.999,99 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:26:14 127.000,00 10.493.078/0001-49 - IBI LIFE
MEDICAL LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.6. Prova de
inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual; 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal; 8.3.7. Os documentos acima deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:12:36

12/05/2022 - 09:26:23 126.500,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:26:41 126.000,00 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:27:23 125.000,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:27:32 125.500,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:27:47 124.000,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:28:04 120.000,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:28:06 123.500,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:28:23 118.000,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:29:06 117.880,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:29:27 117.000,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:29:34 116.000,00 10.493.078/0001-49 - IBI LIFE
MEDICAL LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.6. Prova de
inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual; 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal; 8.3.7. Os documentos acima deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:12:36
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12/05/2022 - 09:29:45 116.990,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:30:07 115.990,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:30:10 115.000,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:30:15 100.000,00 34.444.108/0001-95 - PLG
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:30:24 114.000,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:30:29 99.900,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:30:44 99.890,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:30:49 99.000,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:30:56 99.800,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:31:04 98.900,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:31:15 98.000,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:31:22 90.000,00 34.444.108/0001-95 - PLG
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:31:30 97.990,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:31:36 89.900,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:31:58 89.890,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:32:06 89.500,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44
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12/05/2022 - 09:32:17 89.800,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:32:21 89.490,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:32:37 89.400,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:32:49 89.480,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:32:52 89.000,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:32:57 89.390,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:33:14 79.900,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:33:17 88.800,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:33:40 79.899,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:33:50 82.989,87 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:33:58 79.890,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:34:01 79.850,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:34:09 96.980,00 10.493.078/0001-49 - IBI LIFE
MEDICAL LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.6. Prova de
inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual; 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal; 8.3.7. Os documentos acima deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:12:36

12/05/2022 - 09:34:12 79.849,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:34:22 79.840,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05
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12/05/2022 - 09:34:33 79.839,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:34:44 79.800,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:35:07 79.750,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:35:19 79.700,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:35:33 79.600,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:35:42 79.650,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:35:51 79.500,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:35:54 79.599,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:36:13 79.200,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:36:20 79.190,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:36:44 79.100,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:37:00 79.098,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:37:11 79.090,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:37:19 79.000,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:37:27 79.080,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00
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12/05/2022 - 09:37:35 78.990,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:37:55 78.900,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:38:06 78.890,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:38:21 129.800,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:38:23 78.850,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:38:41 78.849,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:38:55 78.840,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:39:29 78.800,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:39:34 78.830,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:39:43 78.700,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:39:46 78.750,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:40:10 78.500,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:40:26 78.450,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:40:45 78.440,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:40:55 78.400,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:41:05 78.390,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/05/2022 - 09:41:19 78.300,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:41:33 78.100,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:41:52 78.090,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:42:05 78.000,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:42:18 77.800,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:42:41 77.500,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:42:53 77.400,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:43:04 77.200,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:43:15 77.000,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:43:40 76.990,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:43:45 76.900,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:43:57 76.800,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:44:05 76.890,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:44:12 76.700,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:44:17 76.790,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/05/2022 - 09:44:25 76.690,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:44:35 76.500,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:45:28 76.490,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:45:43 76.400,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:45:56 76.200,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:46:00 76.390,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:46:10 76.190,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:46:14 76.100,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:46:27 76.000,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:46:44 75.990,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:46:52 75.900,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:47:12 75.800,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:47:28 75.700,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:47:37 75.690,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:47:49 75.600,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05
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12/05/2022 - 09:47:54 75.680,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:48:02 75.400,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:48:09 75.590,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:48:37 75.390,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:48:40 75.300,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:49:00 75.200,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:49:09 75.100,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:49:18 75.000,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:49:28 75.080,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:49:35 74.990,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:49:44 74.900,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:49:48 74.800,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:50:12 74.790,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:50:22 74.700,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:50:38 74.690,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/05/2022 - 09:50:52 74.600,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:50:55 74.500,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:51:05 74.490,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:51:16 74.000,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:51:26 73.990,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:51:55 73.900,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:52:08 73.800,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:52:12 73.890,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:52:25 73.790,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:52:33 73.700,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:52:53 73.690,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:52:58 73.600,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:53:09 73.500,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:53:13 73.590,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:53:20 73.490,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:53:28 73.000,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:53:47 72.990,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/05/2022 - 09:54:00 72.900,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:54:26 72.800,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:54:35 72.799,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:54:44 72.700,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:55:02 72.699,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:55:16 72.600,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:55:27 72.590,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:55:39 72.400,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:55:59 72.399,99 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:56:11 72.300,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:56:23 72.200,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:56:30 72.000,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:56:46 71.990,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:57:04 71.900,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:57:11 71.980,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00
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12/05/2022 - 09:57:21 71.890,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:57:35 71.800,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:57:46 71.700,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:57:57 71.699,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:58:03 71.600,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:58:15 71.500,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:58:20 71.599,90 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:58:34 71.499,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:58:42 71.490,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:58:54 71.489,99 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:59:02 71.400,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:59:14 71.390,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 09:59:18 71.399,90 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:59:34 71.380,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 09:59:45 71.279,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:59:55 71.278,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00
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12/05/2022 - 10:00:04 71.250,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:00:13 71.277,70 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 10:00:20 71.240,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:00:33 71.235,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 10:00:49 71.230,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:00:56 71.200,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:01:09 71.100,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:01:12 71.190,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 10:01:26 71.099,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 10:01:32 71.080,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:01:40 71.000,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:01:54 70.999,99 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 10:02:05 70.998,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:02:12 70.900,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:02:18 70.997,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/05/2022 - 10:02:25 70.899,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:02:28 70.890,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 10:02:49 70.850,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:02:52 70.889,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:03:08 70.849,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 10:03:22 70.800,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:03:36 70.790,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 10:03:57 70.750,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:04:04 70.780,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:04:12 70.740,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:04:29 70.700,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:04:39 70.690,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 10:04:48 70.600,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:04:58 70.500,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:05:09 70.490,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/05/2022 - 10:05:19 70.400,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:05:26 70.480,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:05:38 70.390,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 10:05:51 70.300,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:06:08 70.290,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 10:06:23 70.280,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:06:31 70.200,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:06:56 70.190,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:07:15 70.150,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:08:09 70.149,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:08:24 70.100,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:09:06 70.099,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:09:20 70.000,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05
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12/05/2022 - 10:10:04 70.098,99 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:10:55 70.098,98 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:11:29 70.098,97 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:12:23 70.098,96 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:13:19 70.098,95 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:14:12 70.098,90 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:15:34 70.098,70 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:16:47 70.098,60 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:18:17 70.098,50 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:18:57 69.990,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:19:27 69.950,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05
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12/05/2022 - 10:19:41 69.940,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:20:04 69.900,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:20:34 69.890,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:20:53 69.850,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:21:25 69.840,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:21:42 69.830,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:22:17 69.820,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:22:26 69.800,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:22:41 69.790,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:23:00 69.780,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:23:19 69.779,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:23:35 69.770,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05
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12/05/2022 - 10:24:01 69.769,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:24:20 69.750,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:24:38 69.749,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:25:00 69.740,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:25:20 69.739,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:25:37 69.730,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:26:08 69.720,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:26:22 69.499,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:26:38 69.480,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:26:58 69.200,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:27:20 69.190,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:27:31 69.150,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05
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12/05/2022 - 10:27:44 69.140,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:28:04 69.100,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:28:17 69.000,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:29:07 68.999,99 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:29:26 68.900,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:30:23 68.899,99 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
16:35:05

12/05/2022 - 10:30:40 68.880,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

12/05/2022 - 10:32:35 65.444,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra nenhum
valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 12:35:00

0007 - APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA)-Especificação Técnica :possui iluminação led; berço
em acrílico( não possuí); painel de controle microprocessado; ajuste de irradiancia.
Data Valor CNPJ Situação

10/05/2022 - 17:51:59 7.274,39 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

11/05/2022 - 15:30:42 7.000,00 (proposta) 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

11/05/2022 - 15:51:57 5.433,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

11/05/2022 - 17:08:13 7.960,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

11/05/2022 - 19:58:03 5.433,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:43:23 5.433,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Cancelado - Após uma nova análise, foi constatado que a empresa
deixou de atender todos os itens dos editais, sendo assim este
pregoeiro e sua equipe de apoio decide por inabilitar a empresa, uma
vez que a empresa não cumpriu com todos os requisitos editalícios
03/08/2022 12:58:17
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11/05/2022 - 21:02:16 5.400,00 (proposta) 25.532.098/0001-59 - Richarde amorim
da silva

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu os itens 8.4.1. Consulta Quadro de Sócios e
Administradores, e 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.
09/06/2022 11:02:30

11/05/2022 - 21:45:47 5.400,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

11/05/2022 - 22:25:18 9.850,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

11/05/2022 - 23:13:45 5.433,00 (proposta) 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Além de anexar certidões vencidas sendo elas: Tribunal de
Contas da União – TCU; vencida desde o dia 17/04/2022, Improbidade
Administrativa vencida desde o dia 17/04/2022, mediante aos fatos,
decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:11:11

12/05/2022 - 09:25:36 5.300,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Cancelado - Após uma nova análise, foi constatado que a empresa
deixou de atender todos os itens dos editais, sendo assim este
pregoeiro e sua equipe de apoio decide por inabilitar a empresa, uma
vez que a empresa não cumpriu com todos os requisitos editalícios
03/08/2022 12:58:17

12/05/2022 - 09:25:51 5.595,69 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:25:58 5.290,50 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

12/05/2022 - 09:26:12 5.401,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:26:37 5.290,00 25.532.098/0001-59 - Richarde amorim
da silva

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu os itens 8.4.1. Consulta Quadro de Sócios e
Administradores, e 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.
09/06/2022 11:02:30

12/05/2022 - 09:28:16 5.373,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:29:08 5.000,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Cancelado - Após uma nova análise, foi constatado que a empresa
deixou de atender todos os itens dos editais, sendo assim este
pregoeiro e sua equipe de apoio decide por inabilitar a empresa, uma
vez que a empresa não cumpriu com todos os requisitos editalícios
03/08/2022 12:58:17

12/05/2022 - 09:30:39 5.174,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

12/05/2022 - 09:30:44 4.999,99 25.532.098/0001-59 - Richarde amorim
da silva

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu os itens 8.4.1. Consulta Quadro de Sócios e
Administradores, e 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.
09/06/2022 11:02:30

12/05/2022 - 09:31:41 4.980,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Cancelado - Após uma nova análise, foi constatado que a empresa
deixou de atender todos os itens dos editais, sendo assim este
pregoeiro e sua equipe de apoio decide por inabilitar a empresa, uma
vez que a empresa não cumpriu com todos os requisitos editalícios
03/08/2022 12:58:17

12/05/2022 - 09:34:25 4.900,00 25.532.098/0001-59 - Richarde amorim
da silva

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu os itens 8.4.1. Consulta Quadro de Sócios e
Administradores, e 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.
09/06/2022 11:02:30

0008 - REANIMADOR PULMONAR EM T-Especificação Técnica: *Equipamento construído em caixa injetado, em plástico de
engenharia. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles
da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico). Operado
através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir
manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para
entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão
teste em silicone livre de látex, máscara infantil.
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 16:14:43 13.943,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

11/05/2022 - 15:31:47 13.940,00 (proposta) 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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11/05/2022 - 15:52:39 13.943,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

11/05/2022 - 16:52:02 5.433,00 (proposta) 10.493.078/0001-49 - IBI LIFE
MEDICAL LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.6. Prova de
inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual; 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal; 8.3.7. Os documentos acima deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:12:36

11/05/2022 - 17:08:13 13.943,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

11/05/2022 - 19:58:25 20.000,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:31:14 15.000,00 (proposta) 29.925.582/0001-07 - WANESSA
FERNANDES DA CUNHA EIRELI

Cancelado - A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O
prazo de validade da proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a
contar da data de sua apresentação

11/05/2022 - 20:43:23 13.943,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

11/05/2022 - 22:25:41 13.943,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

11/05/2022 - 23:14:37 13.943,00 (proposta) 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Além de anexar certidões vencidas sendo elas: Tribunal de
Contas da União – TCU; vencida desde o dia 17/04/2022, Improbidade
Administrativa vencida desde o dia 17/04/2022, mediante aos fatos,
decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:11:11

12/05/2022 - 09:24:45 5.432,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:26:17 11.930,00 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:27:14 8.000,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

0009 - INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)-Especificação Técnica: Equipamento construído em material não-ferroso
para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por
irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar
acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os
cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva
dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de
respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da
cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito
do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover
o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de
deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de
espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possuir cantos
vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para
manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 16:16:28 38.000,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

10/05/2022 - 17:51:59 45.096,05 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

11/05/2022 - 13:14:27 28.619,00 (proposta) 30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO
EIRELI

Válido

11/05/2022 - 15:32:18 40.000,00 (proposta) 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

11/05/2022 - 15:53:32 28.619,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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11/05/2022 - 17:08:11 48.810,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

11/05/2022 - 17:25:52 28.619,00 (proposta) 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

11/05/2022 - 19:58:46 35.000,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:22:32 35.000,00 (proposta) 29.925.582/0001-07 - WANESSA
FERNANDES DA CUNHA EIRELI

Cancelado - A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O
prazo de validade da proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a
contar da data de sua apresentação

11/05/2022 - 20:43:23 28.619,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

11/05/2022 - 21:46:17 28.619,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

11/05/2022 - 22:26:01 58.900,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

11/05/2022 - 23:15:17 28.619,00 (proposta) 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Além de anexar certidões vencidas sendo elas: Tribunal de
Contas da União – TCU; vencida desde o dia 17/04/2022, Improbidade
Administrativa vencida desde o dia 17/04/2022, mediante aos fatos,
decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:11:11

12/05/2022 - 02:49:06 28.000,00 (proposta) 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:25:57 27.500,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:26:18 27.999,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:26:24 34.689,27 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:27:36 27.200,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:27:46 27.300,00 30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:28:09 27.000,00 30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:28:35 32.946,75 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:29:39 26.500,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:29:42 26.800,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:30:01 26.200,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:30:19 26.000,00 30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO
EIRELI

Válido
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12/05/2022 - 09:31:03 25.800,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:31:35 25.600,00 30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:31:52 25.500,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:32:01 27.400,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:32:10 25.300,00 30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:32:30 25.000,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:32:51 24.900,00 30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:33:30 24.500,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:34:05 24.490,00 30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:34:27 24.450,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:34:37 24.400,00 30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:35:08 24.200,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:35:21 24.000,00 30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:35:59 23.950,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:36:18 23.800,00 30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:36:41 23.500,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:36:55 23.300,00 30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO
EIRELI

Válido

0010 - CPAP-Especificação Técnica: configuração c/umidificador;c/compensação;c/máscara nasal
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 16:17:46 4.800,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido
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10/05/2022 - 17:51:59 3.563,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

11/05/2022 - 17:08:11 3.563,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

11/05/2022 - 17:34:28 3.563,00 (proposta) 23.643.895/0001-88 - SUPERARMED
EQUIPAMENTOS MEDICOS E
HOSPITALRES LTDA - ME

Válido

11/05/2022 - 19:59:10 3.563,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:43:23 3.563,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

11/05/2022 - 21:04:03 5.640,00 (proposta) 25.532.098/0001-59 - Richarde amorim
da silva

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu os itens 8.4.1. Consulta Quadro de Sócios e
Administradores, e 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.
09/06/2022 11:02:30

11/05/2022 - 21:47:03 3.563,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

11/05/2022 - 22:26:42 4.850,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

11/05/2022 - 23:16:18 3.563,00 (proposta) 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Além de anexar certidões vencidas sendo elas: Tribunal de
Contas da União – TCU; vencida desde o dia 17/04/2022, Improbidade
Administrativa vencida desde o dia 17/04/2022, mediante aos fatos,
decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:11:11

12/05/2022 - 02:49:37 3.500,00 (proposta) 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:25:14 3.490,00 23.643.895/0001-88 - SUPERARMED
EQUIPAMENTOS MEDICOS E
HOSPITALRES LTDA - ME

Válido

12/05/2022 - 09:25:45 3.400,00 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Além de anexar certidões vencidas sendo elas: Tribunal de
Contas da União – TCU; vencida desde o dia 17/04/2022, Improbidade
Administrativa vencida desde o dia 17/04/2022, mediante aos fatos,
decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:11:11

12/05/2022 - 09:26:25 3.501,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:26:40 3.300,90 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

12/05/2022 - 09:26:45 3.300,00 23.643.895/0001-88 - SUPERARMED
EQUIPAMENTOS MEDICOS E
HOSPITALRES LTDA - ME

Válido

12/05/2022 - 09:26:53 3.399,99 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:27:11 3.299,99 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:27:18 3.250,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:27:29 3.200,00 23.643.895/0001-88 - SUPERARMED
EQUIPAMENTOS MEDICOS E
HOSPITALRES LTDA - ME

Válido

12/05/2022 - 09:27:41 3.100,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:27:52 3.090,00 23.643.895/0001-88 - SUPERARMED
EQUIPAMENTOS MEDICOS E
HOSPITALRES LTDA - ME

Válido
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12/05/2022 - 09:28:08 3.000,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:28:16 2.990,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:28:42 2.989,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:28:51 2.900,00 23.643.895/0001-88 - SUPERARMED
EQUIPAMENTOS MEDICOS E
HOSPITALRES LTDA - ME

Válido

12/05/2022 - 09:28:54 2.899,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:29:03 2.800,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:29:07 2.799,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:29:16 2.750,00 23.643.895/0001-88 - SUPERARMED
EQUIPAMENTOS MEDICOS E
HOSPITALRES LTDA - ME

Válido

12/05/2022 - 09:29:19 2.749,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:29:43 2.745,00 23.643.895/0001-88 - SUPERARMED
EQUIPAMENTOS MEDICOS E
HOSPITALRES LTDA - ME

Válido

12/05/2022 - 09:29:45 2.744,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:29:55 2.700,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:29:59 2.699,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:30:02 2.710,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:30:21 2.686,45 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:30:24 2.686,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:30:47 2.686,43 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:30:53 2.686,42 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:31:16 2.686,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:31:19 2.685,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

0011 - MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI- Especificação Técnica: 5 parâmetros básicos- ecg/resp/spo2/pni/temp;possui
suporte p/ monitor; pressão invasiva (pi)(não possui); capnografia / agentes anestésicos/índice de sedação anestésica- mét.
aspir. de baixo fluxo:até 50ml/min / sem agentes anestésicos/sem índice de sedação anestésica; débito cardíaco(não possui);
tipo/tamanho- estrutura mista ou modular/de 10`` a 12``.
Data Valor CNPJ Situação



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/08/2022 às 13:26:33.
Código verificador: 31C6D7

Página 67 de 103

04/05/2022 - 16:18:29 20.893,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

10/05/2022 - 17:51:59 21.120,58 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

11/05/2022 - 10:13:08 17.480,00 (proposta) 01.405.834/0001-40 - MTB
TECNOLOGIA LTDA - EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,54 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, conforme solicitado na diligência, sendo assim decido por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 18/05/2022 09:25:05

11/05/2022 - 10:57:29 20.893,00 (proposta) 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 51,01 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas uma declaração, sendo assim decido por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:49:56

11/05/2022 - 11:39:13 100.000,00 (proposta) 38.714.672/0001-31 - RCORE
INSUMOS MEDICOS LTDA

Válido

11/05/2022 - 12:45:08 20.800,00 (proposta) 05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA
LTDA

Válido

11/05/2022 - 14:43:36 20.893,00 (proposta) 34.444.108/0001-95 - PLG
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

Válido

11/05/2022 - 15:54:57 20.893,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

11/05/2022 - 16:54:26 20.893,00 (proposta) 10.493.078/0001-49 - IBI LIFE
MEDICAL LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.6. Prova de
inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual; 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal; 8.3.7. Os documentos acima deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:12:36

11/05/2022 - 17:08:12 20.893,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

11/05/2022 - 17:20:27 20.890,00 (proposta) 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

11/05/2022 - 17:33:51 26.246,73 (proposta) 29.187.032/0001-20 - AMAZON
MEDICAL CARE EIRELI

Válido

11/05/2022 - 17:37:07 20.850,00 (proposta) 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,54 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço para o item 11, a composição de preço anexada ao pedido de
dilegência se refere ao item 01, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 17:03:18

11/05/2022 - 19:59:44 20.893,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:43:23 20.893,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

11/05/2022 - 21:05:06 20.893,00 (proposta) 25.532.098/0001-59 - Richarde amorim
da silva

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu os itens 8.4.1. Consulta Quadro de Sócios e
Administradores, e 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.
09/06/2022 11:02:30

11/05/2022 - 21:47:38 20.890,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

11/05/2022 - 22:27:24 20.893,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

11/05/2022 - 23:17:03 20.893,00 (proposta) 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Além de anexar certidões vencidas sendo elas: Tribunal de
Contas da União – TCU; vencida desde o dia 17/04/2022, Improbidade
Administrativa vencida desde o dia 17/04/2022, mediante aos fatos,
decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:11:11
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12/05/2022 - 02:50:10 20.500,00 (proposta) 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 06:04:45 45.000,00 (proposta) 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Válido

12/05/2022 - 09:41:15 17.479,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:41:35 17.479,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,54 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço para o item 11, a composição de preço anexada ao pedido de
dilegência se refere ao item 01, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 17:03:18

12/05/2022 - 09:41:39 17.478,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:41:44 17.400,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:41:48 17.390,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,54 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço para o item 11, a composição de preço anexada ao pedido de
dilegência se refere ao item 01, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 17:03:18

12/05/2022 - 09:41:51 17.389,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:42:03 17.300,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:42:07 17.299,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:42:38 17.200,00 05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA
LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:42:46 17.199,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:42:58 17.000,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 51,01 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas uma declaração, sendo assim decido por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:49:56

12/05/2022 - 09:43:05 16.999,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:43:09 16.500,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:43:13 16.499,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:43:19 16.998,00 10.493.078/0001-49 - IBI LIFE
MEDICAL LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.6. Prova de
inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual; 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal; 8.3.7. Os documentos acima deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:12:36
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12/05/2022 - 09:43:23 16.400,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 51,01 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas uma declaração, sendo assim decido por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:49:56

12/05/2022 - 09:43:28 16.399,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:43:34 16.000,00 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:43:37 15.999,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:43:44 14.000,00 01.405.834/0001-40 - MTB
TECNOLOGIA LTDA - EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,54 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, conforme solicitado na diligência, sendo assim decido por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 18/05/2022 09:25:05

12/05/2022 - 09:43:47 13.999,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:43:53 19.000,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:43:54 13.500,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:44:00 13.499,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:44:08 13.200,00 05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA
LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:44:14 13.199,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:44:22 11.000,00 01.405.834/0001-40 - MTB
TECNOLOGIA LTDA - EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,54 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, conforme solicitado na diligência, sendo assim decido por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 18/05/2022 09:25:05

12/05/2022 - 09:44:25 20.400,00 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:44:25 12.743,33 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:44:47 10.990,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 51,01 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas uma declaração, sendo assim decido por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:49:56

12/05/2022 - 09:46:03 9.600,00 01.405.834/0001-40 - MTB
TECNOLOGIA LTDA - EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,54 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, conforme solicitado na diligência, sendo assim decido por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 18/05/2022 09:25:05

12/05/2022 - 09:46:09 16.246,61 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:46:27 18.490,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido
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12/05/2022 - 09:46:32 9.500,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 51,01 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas uma declaração, sendo assim decido por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:49:56

12/05/2022 - 09:46:59 9.499,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,54 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço para o item 11, a composição de preço anexada ao pedido de
dilegência se refere ao item 01, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 16/05/2022 17:03:18

12/05/2022 - 09:47:19 9.400,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 51,01 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas uma declaração, sendo assim decido por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:49:56

12/05/2022 - 09:47:43 39.400,00 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

Válido

12/05/2022 - 09:49:30 21.800,00 29.187.032/0001-20 - AMAZON
MEDICAL CARE EIRELI

Válido

0012 - POLTRONA HOSPITALAR- Especificação Técnica: mat. de confecção aço e ferro pintado; assento e encosto estofado
courvin ;capacidade até 120kg;reclinação acionamento manual.
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 16:19:19 1.354,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

10/05/2022 - 15:24:40 1.200,00 (proposta) 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:55:29

10/05/2022 - 17:51:59 1.354,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

11/05/2022 - 11:39:45 100.000,00 (proposta) 38.714.672/0001-31 - RCORE
INSUMOS MEDICOS LTDA

Válido

11/05/2022 - 14:43:59 1.354,00 (proposta) 34.444.108/0001-95 - PLG
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

Válido

11/05/2022 - 15:55:33 1.354,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

11/05/2022 - 17:08:13 1.354,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

11/05/2022 - 18:09:18 1.354,00 (proposta) 38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:00:04 1.354,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:43:23 1.354,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

11/05/2022 - 21:05:55 1.354,00 (proposta) 25.532.098/0001-59 - Richarde amorim
da silva

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu os itens 8.4.1. Consulta Quadro de Sócios e
Administradores, e 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.
09/06/2022 11:02:30

11/05/2022 - 21:48:00 1.350,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,61 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas a composição de preço e cotação do item,
deixando de apresentar a nota fiscal, conforme solicitado na diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 18:18:00

11/05/2022 - 22:27:43 1.354,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido
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11/05/2022 - 23:17:45 1.354,00 (proposta) 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Além de anexar certidões vencidas sendo elas: Tribunal de
Contas da União – TCU; vencida desde o dia 17/04/2022, Improbidade
Administrativa vencida desde o dia 17/04/2022, mediante aos fatos,
decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:11:11

12/05/2022 - 09:41:50 1.150,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:41:56 1.100,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:55:29

12/05/2022 - 09:42:16 1.300,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

12/05/2022 - 09:42:18 1.000,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:42:51 990,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:55:29

12/05/2022 - 09:42:58 1.308,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:44:34 1.199,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:44:52 900,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:45:06 1.299,00 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:45:12 895,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:55:29

12/05/2022 - 09:45:39 800,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:46:00 799,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:55:29

12/05/2022 - 09:46:28 766,32 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:46:40 765,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:55:29

12/05/2022 - 09:46:44 780,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,61 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas a composição de preço e cotação do item,
deixando de apresentar a nota fiscal, conforme solicitado na diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 18:18:00

12/05/2022 - 09:47:10 760,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,61 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas a composição de preço e cotação do item,
deixando de apresentar a nota fiscal, conforme solicitado na diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 18:18:00
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12/05/2022 - 09:47:56 755,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:55:29

12/05/2022 - 09:48:07 750,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,61 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas a composição de preço e cotação do item,
deixando de apresentar a nota fiscal, conforme solicitado na diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 18:18:00

12/05/2022 - 09:48:30 745,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:55:29

12/05/2022 - 09:51:14 1.349,50 38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Válido

0013 - CAMA PPP-Especificação Técnica: Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e
dispositivo para coleta de liquídos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira
removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar.
Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 16:20:00 6.487,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

10/05/2022 - 15:25:26 6.400,00 (proposta) 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,96 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:57:36

10/05/2022 - 17:51:59 6.487,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

11/05/2022 - 09:21:15 6.487,00 (proposta) 22.086.509/0001-31 - M T M - EGOPEL
EMPRESA GOIANA DE PAPEL

Válido

11/05/2022 - 14:44:47 6.487,00 (proposta) 34.444.108/0001-95 - PLG
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

Válido

11/05/2022 - 17:08:13 6.500,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

11/05/2022 - 18:10:24 6.487,00 (proposta) 38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:00:28 6.487,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:43:23 6.487,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

11/05/2022 - 21:48:28 6.450,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

11/05/2022 - 22:28:14 6.487,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

11/05/2022 - 23:18:15 6.487,00 (proposta) 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Além de anexar certidões vencidas sendo elas: Tribunal de
Contas da União – TCU; vencida desde o dia 17/04/2022, Improbidade
Administrativa vencida desde o dia 17/04/2022, mediante aos fatos,
decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:11:11

12/05/2022 - 09:41:59 6.000,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:42:23 5.999,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

12/05/2022 - 09:42:28 5.900,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/08/2022 às 13:26:33.
Código verificador: 31C6D7

Página 73 de 103

12/05/2022 - 09:42:59 5.800,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,96 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:57:36

12/05/2022 - 09:43:11 5.799,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:44:00 5.780,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,96 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:57:36

12/05/2022 - 09:44:04 5.779,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:44:22 5.770,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,96 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:57:36

12/05/2022 - 09:44:27 5.769,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:44:47 6.399,00 22.086.509/0001-31 - M T M - EGOPEL
EMPRESA GOIANA DE PAPEL

Válido

12/05/2022 - 09:44:53 5.899,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:45:04 5.760,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,96 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:57:36

12/05/2022 - 09:45:09 5.759,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:45:25 5.755,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,96 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:57:36

12/05/2022 - 09:45:29 5.754,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:45:42 5.753,00 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:45:45 5.752,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:45:49 5.750,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,96 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:57:36

12/05/2022 - 09:45:54 5.500,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:46:03 5.670,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55
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12/05/2022 - 09:46:06 5.490,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,96 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:57:36

12/05/2022 - 09:46:35 5.000,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:46:48 4.999,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,96 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:57:36

12/05/2022 - 09:46:59 4.999,99 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

12/05/2022 - 09:47:16 5.489,00 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:47:19 4.800,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:47:27 4.990,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

12/05/2022 - 09:48:06 4.799,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,96 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:57:36

12/05/2022 - 09:48:27 4.700,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:48:38 4.500,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

12/05/2022 - 09:48:42 4.655,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,96 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:57:36

12/05/2022 - 09:48:53 4.495,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,96 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:57:36

12/05/2022 - 09:48:56 4.400,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:49:41 4.350,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,96 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:57:36

12/05/2022 - 09:49:54 6.398,50 38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:50:19 4.200,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:50:59 4.190,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,96 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:57:36

12/05/2022 - 09:51:20 4.000,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

12/05/2022 - 09:51:35 3.831,60 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:51:38 6.397,00 22.086.509/0001-31 - M T M - EGOPEL
EMPRESA GOIANA DE PAPEL

Válido

12/05/2022 - 09:52:09 3.830,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,96 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 12:57:36
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0014 - CARDIOTOCÓGRAFO- Especificação Técnica: portátil, c/impressora, gestação gemelar, c/suporte
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 16:20:44 24.428,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

10/05/2022 - 17:51:59 24.428,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

11/05/2022 - 10:13:43 24.000,00 (proposta) 01.405.834/0001-40 - MTB
TECNOLOGIA LTDA - EPP

Válido

11/05/2022 - 10:58:03 24.428,00 (proposta) 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:07:22

11/05/2022 - 14:39:27 24.428,00 (proposta) 20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

Válido

11/05/2022 - 14:45:11 24.428,00 (proposta) 34.444.108/0001-95 - PLG
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

Válido

11/05/2022 - 15:33:03 24.400,00 (proposta) 13.943.408/0001-49 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

11/05/2022 - 15:56:10 24.428,00 (proposta) 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

11/05/2022 - 16:56:01 24.428,00 (proposta) 10.493.078/0001-49 - IBI LIFE
MEDICAL LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.6. Prova de
inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual; 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal; 8.3.7. Os documentos acima deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:12:36

11/05/2022 - 17:04:32 24.428,00 (proposta) 33.583.026/0001-69 - OLIMPIO
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Válido

11/05/2022 - 17:08:14 24.428,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

11/05/2022 - 17:21:29 24.428,00 (proposta) 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

11/05/2022 - 17:37:19 24.400,00 (proposta) 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:00:49 24.428,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:32:35 24.428,00 (proposta) 29.925.582/0001-07 - WANESSA
FERNANDES DA CUNHA EIRELI

Cancelado - A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O
prazo de validade da proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a
contar da data de sua apresentação

11/05/2022 - 20:43:23 24.428,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

11/05/2022 - 21:07:28 24.400,00 (proposta) 25.532.098/0001-59 - Richarde amorim
da silva

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu os itens 8.4.1. Consulta Quadro de Sócios e
Administradores, e 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.
09/06/2022 11:02:30

11/05/2022 - 22:28:42 24.428,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

12/05/2022 - 02:50:40 24.000,00 (proposta) 17.246.049/0001-21 - DINATECH
COMERCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:06:44

12/05/2022 - 09:41:37 23.000,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido
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12/05/2022 - 09:41:40 23.990,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:41:44 22.990,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:41:51 22.100,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:42:08 22.000,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:42:17 19.999,99 20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

Válido

12/05/2022 - 09:42:21 22.090,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:42:25 21.580,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:42:27 21.000,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:07:22

12/05/2022 - 09:42:30 19.999,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:42:35 19.900,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:42:40 10.000,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:42:51 19.000,00 33.583.026/0001-69 - OLIMPIO
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:42:52 19.800,00 25.532.098/0001-59 - Richarde amorim
da silva

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu os itens 8.4.1. Consulta Quadro de Sócios e
Administradores, e 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.
09/06/2022 11:02:30

12/05/2022 - 09:43:02 10.565,57 33.583.026/0001-69 - OLIMPIO
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:43:05 11.438,30 20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

Válido

12/05/2022 - 09:43:08 9.900,00 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma enviou Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020,
sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do
mês de abril, e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia
12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora anexado no
processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 07/06/2022 16:07:22

12/05/2022 - 09:43:15 9.000,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:43:18 18.059,10 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:43:26 8.990,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:43:30 9.836,91 33.583.026/0001-69 - OLIMPIO
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:43:34 18.000,00 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

12/05/2022 - 09:43:39 8.950,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:43:47 18.108,79 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:44:35 8.300,00 01.405.834/0001-40 - MTB
TECNOLOGIA LTDA - EPP

Válido

12/05/2022 - 09:44:39 8.930,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido
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12/05/2022 - 09:44:46 8.500,00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:45:07 8.000,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:45:17 24.399,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:45:52 22.900,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:46:39 17.999,00 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:47:06 7.990,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:50:12 20.000,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

0015 - BERÇO PARA RECÉM NASCIDO- Especificação Técnica: possui rodízios; cuna acrílico; estrutura aço / ferro pintado.
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 16:21:37 898,00 (proposta) 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

Válido

10/05/2022 - 15:26:08 890,00 (proposta) 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

10/05/2022 - 17:51:59 898,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

11/05/2022 - 13:15:03 1.290,00 (proposta) 30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO
EIRELI

Válido

11/05/2022 - 17:08:14 1.369,18 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

11/05/2022 - 17:24:36 898,00 (proposta) 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Válido

11/05/2022 - 20:01:14 898,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:43:23 898,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

11/05/2022 - 21:08:33 1.450,00 (proposta) 25.532.098/0001-59 - Richarde amorim
da silva

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu os itens 8.4.1. Consulta Quadro de Sócios e
Administradores, e 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.
09/06/2022 11:02:30

11/05/2022 - 21:48:49 1.197,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

11/05/2022 - 23:18:51 898,00 (proposta) 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu todos os itens do edital sendo eles: 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão
Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º`PAR`
único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. Além de anexar certidões vencidas sendo elas: Tribunal de
Contas da União – TCU; vencida desde o dia 17/04/2022, Improbidade
Administrativa vencida desde o dia 17/04/2022, mediante aos fatos,
decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 16:11:11

12/05/2022 - 09:41:20 990,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:42:17 800,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:42:41 790,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:43:06 785,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

12/05/2022 - 09:43:23 700,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido
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12/05/2022 - 09:44:12 699,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

12/05/2022 - 09:45:04 1.180,00 30.778.749/0001-25 - G.P. VEZONO
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:46:22 879,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:46:41 924,20 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:46:45 638,60 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:46:55 635,00 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

Válido

0016 - BANQUETA PARA PARTO VERTICAL- Especificação Técnica: composição polietileno
Data Valor CNPJ Situação

10/05/2022 - 17:51:59 588,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, alegando que
cadastrou a proposta de forma equivocada. 09/06/2022 15:12:07

11/05/2022 - 17:08:14 2.893,80 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

11/05/2022 - 20:01:33 588,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:43:23 588,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

11/05/2022 - 21:49:09 580,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

12/05/2022 - 09:42:28 530,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:43:06 500,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, alegando que
cadastrou a proposta de forma equivocada. 09/06/2022 15:12:07

12/05/2022 - 09:46:39 570,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:46:47 1.953,32 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:47:49 400,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

12/05/2022 - 09:48:35 383,16 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, alegando que
cadastrou a proposta de forma equivocada. 09/06/2022 15:12:07

0017 - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)- Especificação Técnica: possui reservatório; material de
confecção silicone; aplicação/ infantil; possui válvula unidirecional.
Data Valor CNPJ Situação

10/05/2022 - 14:05:53 295,00 (proposta) 18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron
Equipamentos Hospitalares e
Veterinários Ltda Me

Válido

10/05/2022 - 17:51:59 295,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

11/05/2022 - 11:40:50 100.000,00 (proposta) 38.714.672/0001-31 - RCORE
INSUMOS MEDICOS LTDA

Válido

11/05/2022 - 17:08:14 295,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

11/05/2022 - 17:25:13 295,00 (proposta) 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,92 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
13:04:49

11/05/2022 - 17:29:12 295,00 (proposta) 29.187.032/0001-20 - AMAZON
MEDICAL CARE EIRELI

Válido
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11/05/2022 - 17:37:13 295,00 (proposta) 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:01:53 295,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

11/05/2022 - 20:33:06 295,00 (proposta) 29.925.582/0001-07 - WANESSA
FERNANDES DA CUNHA EIRELI

Cancelado - A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O
prazo de validade da proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a
contar da data de sua apresentação

11/05/2022 - 20:43:23 295,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

11/05/2022 - 21:09:48 295,00 (proposta) 25.532.098/0001-59 - Richarde amorim
da silva

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu os itens 8.4.1. Consulta Quadro de Sócios e
Administradores, e 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal, sendo assim decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.
09/06/2022 11:02:30

11/05/2022 - 21:49:35 290,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,58 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas a composição de preço e cotação do item,
deixando de apresentar a nota fiscal, conforme solicitado na diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 18:20:01

11/05/2022 - 22:29:02 295,00 (proposta) 09.565.049/0001-66 - Universal Print
Comercio e Serviços de Informatica
LTDA

Válido

11/05/2022 - 23:19:20 295,00 (proposta) 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
14:47:08

12/05/2022 - 09:41:31 289,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:41:46 285,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,92 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
13:04:49

12/05/2022 - 09:41:49 284,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:41:52 280,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:41:58 279,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:42:03 275,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,92 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
13:04:49

12/05/2022 - 09:42:07 274,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:42:46 250,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

12/05/2022 - 09:42:50 160,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,92 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
13:04:49

12/05/2022 - 09:42:53 180,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55
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12/05/2022 - 09:43:15 168,99 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:43:20 159,00 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
14:47:08

12/05/2022 - 09:43:33 150,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,92 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
13:04:49

12/05/2022 - 09:44:53 168,98 18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron
Equipamentos Hospitalares e
Veterinários Ltda Me

Válido

12/05/2022 - 09:45:24 140,00 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS E
COMERCIO DE MATERIAIS PARA
USO MEDICO EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
14:47:08

12/05/2022 - 09:46:08 135,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,92 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
13:04:49

12/05/2022 - 09:46:53 139,37 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Após análise da documentação da empresa, foi verificado
que a mesma não atendeu item 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido
pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital. 09/06/2022 11:04:55

12/05/2022 - 09:46:55 289,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:47:13 145,00 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

Válido

12/05/2022 - 09:47:57 134,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,58 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou apenas a composição de preço e cotação do item,
deixando de apresentar a nota fiscal, conforme solicitado na diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022 18:20:01

12/05/2022 - 09:48:59 133,00 26.749.239/0001-52 - SOLUMED
SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,92 % abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 16/05/2022
13:04:49

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0004 12/05/2022 - 17:06:54 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

composic&#807;a&#771;o de
prec&#807;os -assinada.pdf

0011 12/05/2022 - 17:07:05 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

composic&#807;a&#771;o de
prec&#807;os -assinada.pdf

0014 12/05/2022 - 17:10:35 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

IGARAPE-MIRI.zip

0004 12/05/2022 - 17:22:54 37.581.390/0001-40 - 3S VISION
HOSPITALAR - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS
LTDA

composição.zip

0008 12/05/2022 - 17:25:17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

DILIGÊNCIA.zip

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=982520&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=982520&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=982523&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=982523&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=982550&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=982570&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=982572&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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0012 12/05/2022 - 18:09:56 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

EXEQUIBILIDADE DE PREÇOS -
DELIGÊNCIA 01.zip

0013 12/05/2022 - 18:10:37 21.041.143/0001-11 - UNIVERSAL
MOVEIS LTDA - ME

EXEQUIBILIDADE DE PREÇOS -
DELIGÊNCIA 01.zip

0006 12/05/2022 - 18:12:10 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

DILIGENCIAS -.pdf

0001 12/05/2022 - 18:12:26 05.743.288/0001-08 - Hospcom
Equipamentos Hospitalares Ltda

DILIGENCIAS -.pdf

0005 16/05/2022 - 13:57:59 20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

PROPOSTA READEQUADA -
CATALOGO, ANVISA E PLANILHA DE
CUSTO.zip

0012 16/05/2022 - 14:21:13 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

proposta ajustada + composição.zip

0017 16/05/2022 - 14:21:22 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

proposta ajustada + composição.zip

0011 16/05/2022 - 14:51:42 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

REALINHADA E DILIGENCIAS 16.05.zip

0001 16/05/2022 - 14:51:50 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

REALINHADA E DILIGENCIAS 16.05.zip

0013 16/05/2022 - 15:25:26 63.848.345/0001-10 - POLYMEDH.EIRELI COMPOSIÇÃO P.E SRP Nº 012-2022-
SRP-CPL-SEMSA.zip

0006 16/05/2022 - 18:00:00 34.075.280/0001-19 - MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Proposta - Formacao de Custo - NF
entrada.pdf

0012 16/05/2022 - 18:27:22 63.848.345/0001-10 - POLYMEDH.EIRELI COMPOSIÇÃO P.E SRP Nº 012-2022-
SRP-CPL-SEMSA.zip

0011 18/05/2022 - 10:56:18 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

DILIGÊNCIA2.zip

0017 18/05/2022 - 10:56:31 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

DILIGÊNCIA2.zip

0005 18/05/2022 - 11:06:50 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

REALINHADA E DILIGENCIA 18.05.zip

0001 07/06/2022 - 16:34:20 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

13 ATESTADOS DE CAP. TECNICA -
NOTA FISCAL.pdf

0011 09/06/2022 - 13:12:56 05.922.811/0001-63 - MAGNA MÉDICA
LTDA

Completa grifada - Planilha de custos item
11.pdf

0017 09/06/2022 - 15:56:36 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

REALINHADA E DILIGENCIA 09.06.zip

0004 09/06/2022 - 16:25:27 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI

REALINHADA E DILIGENCIA 09.06-2.zip

0008 09/06/2022 - 16:33:16 20.121.311/0001-16 - W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

PROPOSTA IGARAPÉ - MIRI 12.2022.zip

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

04/05/2022 -
15:53

Wilker Tedesco
Velozo

20121311000116 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DO
PARÁ

03/03/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

04/05/2022 -
15:54

Wilker Tedesco
Velozo

702022080203177-9 SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

07/03/2022 03/09/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

04/05/2022 -
15:54

Wilker Tedesco
Velozo

7554053/2022 JUSTIÇA DO
TRABALHO

07/03/2022 03/09/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

04/05/2022 -
15:55

Wilker Tedesco
Velozo

- SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAÚDE NOVO
REPARTIMENTO

10/12/2020 - Atestado de
Capacidade Técnica

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

04/05/2022 -
15:56

Wilker Tedesco
Velozo

- SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FINANÇAS

24/01/2022 30/07/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

04/05/2022 -
15:57

Wilker Tedesco
Velozo

- Secretaria da
Receita Federal do
Brasil Procurador

22/11/2021 21/05/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=982678&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=982678&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=982680&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=982680&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=982686&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=982688&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=985599&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=985599&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=985599&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=985644&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=985647&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=985717&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=985719&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=985765&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=985765&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=985920&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=985920&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=985926&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=985926&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=988557&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=988558&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=988605&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1020102&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1020102&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1023176&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1023176&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1024217&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1024288&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1024302&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5466366&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5466366&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5466377&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5466377&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5466392&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5466392&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5466430&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5466430&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5466437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5466437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5466454&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5466454&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5466454&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

04/05/2022 -
15:57

Wilker Tedesco
Velozo

- Secretaria da
Receita Federal do
Brasil Procurador

22/11/2021 21/05/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

04/05/2022 -
16:07

Wilker Tedesco
Velozo

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

04/05/2022 -
16:09

Wilker Tedesco
Velozo

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

04/05/2022 -
16:09

Wilker Tedesco
Velozo

- - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

04/05/2022 -
16:10

Wilker Tedesco
Velozo

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

04/05/2022 -
16:45

Wilker Tedesco
Velozo

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

04/05/2022 -
17:02

Wilker Tedesco
Velozo

- - - - DECLARAÇÕES

W TEDESCO
REFRIGERAÇÃO

04/05/2022 -
17:03

Wilker Tedesco
Velozo

- - - - HABILITAÇÃO

POLYMEDH.EIRELI 10/05/2022 -
08:46

MARLENE
MARIANO GRIPP

04071309224736 PODER
JUDICIARIO
TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DO

07/04/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

POLYMEDH.EIRELI 10/05/2022 -
09:01

MARLENE
MARIANO GRIPP

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA
Secretaria da
Receita Federa

24/01/2022 23/07/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

POLYMEDH.EIRELI 10/05/2022 -
09:02

MARLENE
MARIANO GRIPP

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA
Secretaria da
Receita Federa

24/01/2022 23/07/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

POLYMEDH.EIRELI 10/05/2022 -
09:03

MARLENE
MARIANO GRIPP

702022080357223-
4/702022080357224-2

GOVERNO DO
ESTADO DO
PARÁ
SECRETARIA DE
ESTADO DA

13/04/2022 10/10/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

POLYMEDH.EIRELI 10/05/2022 -
09:26

MARLENE
MARIANO GRIPP

- SEC MUNICIPAL
DE FINANÇAS
CASTANHAL

25/04/2022 25/05/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

POLYMEDH.EIRELI 10/05/2022 -
09:28

MARLENE
MARIANO GRIPP

11805939/2022 PODER
JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

13/04/2022 10/10/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

POLYMEDH.EIRELI 10/05/2022 -
09:33

MARLENE
MARIANO GRIPP

- SEC MUNICIPAL
DE SAUDE/
CASTANHAL/SALINOPO/
TERRA

24/09/2020 - Atestado de
Capacidade Técnica

UNIVERSAL
MOVEIS LTDA -
ME

10/05/2022 -
15:16

ROBSON
TEIXEIRA
CABRAL

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

UNIVERSAL
MOVEIS LTDA -
ME

10/05/2022 -
15:23

ROBSON
TEIXEIRA
CABRAL

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

POLYMEDH.EIRELI 10/05/2022 -
15:47

MARLENE
MARIANO GRIPP

- - - - DECLARAÇÕES

POLYMEDH.EIRELI 10/05/2022 -
15:55

MARLENE
MARIANO GRIPP

- - - - HABILITAÇÃO

POLYMEDH.EIRELI 11/05/2022 -
08:57

MARLENE
MARIANO GRIPP

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

MTB
TECNOLOGIA
LTDA - EPP

11/05/2022 -
09:54

Erick Yuki
Hiratsuka

2204-1812-3719-0029-0559 Tribunal de Justiça
do Estado de
Minas Gerais

14/04/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

MTB
TECNOLOGIA
LTDA - EPP

11/05/2022 -
09:55

Erick Yuki
Hiratsuka

2022000536180586 Secretaria de
Estado de
Fazenda de Minas
Gerais

07/04/2022 06/07/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

MTB
TECNOLOGIA
LTDA - EPP

11/05/2022 -
09:56

Erick Yuki
Hiratsuka

8634591/2022 Poder Judiciário
Justiça do
Trabalho

16/03/2022 12/09/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

MTB
TECNOLOGIA
LTDA - EPP

11/05/2022 -
09:57

Erick Yuki
Hiratsuka

- Aurion
Equipamentos
Eletrônicos e
SES/MA

22/09/2020 - Atestado de
Capacidade Técnica

MTB
TECNOLOGIA
LTDA - EPP

11/05/2022 -
09:58

Erick Yuki
Hiratsuka

- Municipio de
Cachoeira de
Minas

04/06/2022 02/08/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

MTB
TECNOLOGIA
LTDA - EPP

11/05/2022 -
09:58

Erick Yuki
Hiratsuka

- Ministério da
Fazenda

01/04/2022 28/09/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

MTB
TECNOLOGIA
LTDA - EPP

11/05/2022 -
09:59

Erick Yuki
Hiratsuka

- Ministério da
Fazenda

01/04/2022 28/09/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5466462&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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MTB
TECNOLOGIA
LTDA - EPP

11/05/2022 -
10:01

Erick Yuki
Hiratsuka

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

MTB
TECNOLOGIA
LTDA - EPP

11/05/2022 -
10:01

Erick Yuki
Hiratsuka

- - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

MTB
TECNOLOGIA
LTDA - EPP

11/05/2022 -
10:02

Erick Yuki
Hiratsuka

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

MTB
TECNOLOGIA
LTDA - EPP

11/05/2022 -
10:03

Erick Yuki
Hiratsuka

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

MTB
TECNOLOGIA
LTDA - EPP

11/05/2022 -
10:04

Erick Yuki
Hiratsuka

- - - - HABILITAÇÃO

MTB
TECNOLOGIA
LTDA - EPP

11/05/2022 -
10:04

Erick Yuki
Hiratsuka

- - - - DECLARAÇÕES

MTB
TECNOLOGIA
LTDA - EPP

11/05/2022 -
10:11

Erick Yuki
Hiratsuka

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

MAGNA MÉDICA
LTDA

11/05/2022 -
12:22

Felipe Tiago
Rachadel Sartori

1 Forum 01/05/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

MAGNA MÉDICA
LTDA

11/05/2022 -
12:22

Felipe Tiago
Rachadel Sartori

1 Fazenda Estadual 11/05/2022 31/05/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

MAGNA MÉDICA
LTDA

11/05/2022 -
12:22

Felipe Tiago
Rachadel Sartori

1 Ministério do
Trabalho

11/05/2022 31/05/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

MAGNA MÉDICA
LTDA

11/05/2022 -
12:23

Felipe Tiago
Rachadel Sartori

- Prefeitura
municipal de
bayeux

11/05/2022 - Atestado de
Capacidade Técnica

MAGNA MÉDICA
LTDA

11/05/2022 -
12:23

Felipe Tiago
Rachadel Sartori

- Prefeitura
municipal de
Florianópolis

11/05/2022 31/05/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

MAGNA MÉDICA
LTDA

11/05/2022 -
12:23

Felipe Tiago
Rachadel Sartori

- Receita Federal 11/05/2022 31/05/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

MAGNA MÉDICA
LTDA

11/05/2022 -
12:42

Felipe Tiago
Rachadel Sartori

- Magna Médica
Ltda

04/05/2022 31/05/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

MAGNA MÉDICA
LTDA

11/05/2022 -
12:42

Felipe Tiago
Rachadel Sartori

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

MAGNA MÉDICA
LTDA

11/05/2022 -
12:43

Felipe Tiago
Rachadel Sartori

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

MAGNA MÉDICA
LTDA

11/05/2022 -
12:43

Felipe Tiago
Rachadel Sartori

- - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

MAGNA MÉDICA
LTDA

11/05/2022 -
12:43

Felipe Tiago
Rachadel Sartori

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

MAGNA MÉDICA
LTDA

11/05/2022 -
12:43

Felipe Tiago
Rachadel Sartori

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

MAGNA MÉDICA
LTDA

11/05/2022 -
12:43

Felipe Tiago
Rachadel Sartori

- - - - HABILITAÇÃO

MAGNA MÉDICA
LTDA

11/05/2022 -
12:44

Felipe Tiago
Rachadel Sartori

- - - - DECLARAÇÕES

G.P. VEZONO
EIRELI

11/05/2022 -
13:04

Gabriel Pereira
Vezono

6 933869 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO
PAULO

29/04/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

G.P. VEZONO
EIRELI

11/05/2022 -
13:05

Gabriel Pereira
Vezono

36219138 PROCURADORIA
GERAL DO
ESTADO

09/05/2022 08/06/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

G.P. VEZONO
EIRELI

11/05/2022 -
13:06

Gabriel Pereira
Vezono

12445209/2022 JUSTIÇA DO
TRABALHO

20/04/2022 17/10/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

G.P. VEZONO
EIRELI

11/05/2022 -
13:07

Gabriel Pereira
Vezono

- ISSA 12/01/2020 - Atestado de
Capacidade Técnica

G.P. VEZONO
EIRELI

11/05/2022 -
13:08

Gabriel Pereira
Vezono

- Prefeitura
Municipal de
Ribeirão Preto

23/02/2022 22/08/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

G.P. VEZONO
EIRELI

11/05/2022 -
13:08

Gabriel Pereira
Vezono

- Procuradoria-Geral
da Fazenda
Nacional

23/02/2022 22/08/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

G.P. VEZONO
EIRELI

11/05/2022 -
13:09

Gabriel Pereira
Vezono

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

G.P. VEZONO
EIRELI

11/05/2022 -
13:09

Gabriel Pereira
Vezono

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

G.P. VEZONO
EIRELI

11/05/2022 -
13:09

Gabriel Pereira
Vezono

- - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

G.P. VEZONO
EIRELI

11/05/2022 -
13:09

Gabriel Pereira
Vezono

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA
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G.P. VEZONO
EIRELI

11/05/2022 -
13:09

Gabriel Pereira
Vezono

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

G.P. VEZONO
EIRELI

11/05/2022 -
13:10

Gabriel Pereira
Vezono

- - - - DECLARAÇÕES

G.P. VEZONO
EIRELI

11/05/2022 -
13:11

Gabriel Pereira
Vezono

- - - - HABILITAÇÃO

G.P. VEZONO
EIRELI

11/05/2022 -
13:11

Gabriel Pereira
Vezono

- Procuradoria-Geral
da Fazenda
Nacional

10/05/2022 10/07/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

3S VISION
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
E
EQUIPAMENTOS
LTDA

11/05/2022 -
14:19

BRUNA MIYUKI
ENOMOTO
AKAMATSU

37581390000140 FORUM
LONDRINA

05/05/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

3S VISION
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
E
EQUIPAMENTOS
LTDA

11/05/2022 -
14:20

BRUNA MIYUKI
ENOMOTO
AKAMATSU

37581390000140 RECEITA
ESTADUAL PR

01/02/2022 01/06/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

3S VISION
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
E
EQUIPAMENTOS
LTDA

11/05/2022 -
14:21

BRUNA MIYUKI
ENOMOTO
AKAMATSU

4038321/2022 JUSTIÇA
TRABALHO

01/02/2022 30/07/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

3S VISION
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
E
EQUIPAMENTOS
LTDA

11/05/2022 -
14:21

BRUNA MIYUKI
ENOMOTO
AKAMATSU

- NITEROI E RIO
DE JANEIRO

20/12/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

11/05/2022 -
14:22

JOSE LUIZ
FERREIRA DE
ARAUJO

001 forum 05/04/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

3S VISION
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
E
EQUIPAMENTOS
LTDA

11/05/2022 -
14:23

BRUNA MIYUKI
ENOMOTO
AKAMATSU

- PREFEITURA
LONDRINA

25/04/2022 24/08/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

11/05/2022 -
14:23

JOSE LUIZ
FERREIRA DE
ARAUJO

2 sefa 03/03/2022 30/08/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

3S VISION
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
E
EQUIPAMENTOS
LTDA

11/05/2022 -
14:24

BRUNA MIYUKI
ENOMOTO
AKAMATSU

- MINISTERIO
FAZENDA

17/02/2022 16/08/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

11/05/2022 -
14:24

JOSE LUIZ
FERREIRA DE
ARAUJO

3 tst 03/03/2022 30/08/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

3S VISION
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
E
EQUIPAMENTOS
LTDA

11/05/2022 -
14:24

BRUNA MIYUKI
ENOMOTO
AKAMATSU

- MINISTERIO
FAZENDA

17/02/2022 16/08/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

11/05/2022 -
14:25

JOSE LUIZ
FERREIRA DE
ARAUJO

- prefeitura 25/04/2022 25/05/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

11/05/2022 -
14:25

JOSE LUIZ
FERREIRA DE
ARAUJO

- prefeitura 01/04/2022 31/12/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

11/05/2022 -
14:28

JOSE LUIZ
FERREIRA DE
ARAUJO

- sefa 03/03/2022 08/06/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5529330&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5529341&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5529352&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5529363&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5529363&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5529363&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5530897&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5530897&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5530913&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5530913&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5530939&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5530939&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5530953&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5530953&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5530956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5530956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5530995&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5530995&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5530996&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5530996&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5531011&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5531011&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5531011&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5531012&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5531012&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5531021&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5531021&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5531034&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5531034&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5531046&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5531046&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5531046&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5531101&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5531101&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

11/05/2022 -
14:30

JOSE LUIZ
FERREIRA DE
ARAUJO

- prefeitura 11/05/2022 - Atestado de
Capacidade Técnica

MUNDI
EQUIPAMENTOS
MEDICOS
ODONTOLOGICOS
VETERINÁRIOS
EIRELI - ME

11/05/2022 -
14:46

BEATRIZ - - - - HABILITAÇÃO

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

11/05/2022 -
15:06

Juliano Rodrigues
da Silva

31578359 SECRETARIA DE
ESTADO DA
ECONOMIA

25/04/2022 25/06/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

11/05/2022 -
15:07

Juliano Rodrigues
da Silva

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
APARECIDA DE
GOIANIA

20/04/2022 20/05/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

11/05/2022 -
15:08

Juliano Rodrigues
da Silva

- RECEITA
FEDERAL

29/04/2022 26/10/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

11/05/2022 -
15:09

Juliano Rodrigues
da Silva

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

11/05/2022 -
15:10

Juliano Rodrigues
da Silva

- - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

11/05/2022 -
15:10

Juliano Rodrigues
da Silva

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

11/05/2022 -
15:11

Juliano Rodrigues
da Silva

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

11/05/2022 -
15:11

Juliano Rodrigues
da Silva

- - - - DECLARAÇÕES

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

11/05/2022 -
15:12

Juliano Rodrigues
da Silva

104283500796 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DE
GOIÁS

20/04/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

11/05/2022 -
15:13

Juliano Rodrigues
da Silva

- ATESTADO
NOVO
REPARTIMENTO

- Atestado de
Capacidade Técnica

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

11/05/2022 -
15:14

Juliano Rodrigues
da Silva

- RECEITA
FEDERAL

29/04/2022 11/05/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

11/05/2022 -
15:24

Juliano Rodrigues
da Silva

- - - - HABILITAÇÃO

3S VISION
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
E
EQUIPAMENTOS
LTDA

11/05/2022 -
16:14

BRUNA MIYUKI
ENOMOTO
AKAMATSU

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

3S VISION
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
E
EQUIPAMENTOS
LTDA

11/05/2022 -
16:14

BRUNA MIYUKI
ENOMOTO
AKAMATSU

- - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5531189&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5531189&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5531673&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532248&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532248&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532314&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532314&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532337&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532337&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532337&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532396&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532396&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532418&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532418&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532431&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532431&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532442&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532454&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532494&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532494&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532512&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532512&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532526&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532526&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5532807&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5534636&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5534636&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5534647&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5534647&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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3S VISION
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
E
EQUIPAMENTOS
LTDA

11/05/2022 -
16:15

BRUNA MIYUKI
ENOMOTO
AKAMATSU

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

3S VISION
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
E
EQUIPAMENTOS
LTDA

11/05/2022 -
16:15

BRUNA MIYUKI
ENOMOTO
AKAMATSU

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

3S VISION
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
E
EQUIPAMENTOS
LTDA

11/05/2022 -
16:25

BRUNA MIYUKI
ENOMOTO
AKAMATSU

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

3S VISION
HOSPITALAR -
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
E
EQUIPAMENTOS
LTDA

11/05/2022 -
16:25

BRUNA MIYUKI
ENOMOTO
AKAMATSU

- - - - DECLARAÇÕES

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
DE PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

11/05/2022 -
17:26

JOÃO DOS REIS
IZIDORO FILHO

42.650.279/0001-07 SECRETARIA 11/05/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
DE PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

11/05/2022 -
17:26

JOÃO DOS REIS
IZIDORO FILHO

42.650.279/0001-07 SECRETARIA 11/05/2022 30/06/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
DE PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

11/05/2022 -
17:26

JOÃO DOS REIS
IZIDORO FILHO

42.650.279/0001-07 SECRETARIA 11/05/2022 30/06/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
DE PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

11/05/2022 -
17:26

JOÃO DOS REIS
IZIDORO FILHO

- SECRETARIA 11/05/2022 - Atestado de
Capacidade Técnica

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
DE PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

11/05/2022 -
17:27

JOÃO DOS REIS
IZIDORO FILHO

- SECRETARIA 11/05/2022 30/06/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
DE PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

11/05/2022 -
17:27

JOÃO DOS REIS
IZIDORO FILHO

- SECRETARIA 11/05/2022 30/06/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
DE PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

11/05/2022 -
17:27

JOÃO DOS REIS
IZIDORO FILHO

- SECRETARIA 11/05/2022 30/06/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

SOLUMED
SOLUÇÕES
HOSPITALARES
LTDA

11/05/2022 -
17:27

MATHEUS
SANTOS E SILVA

0001 RECEITA
FEDERAL

12/04/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5534665&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5534665&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5534681&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5535010&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5535010&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5535015&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5537329&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5537329&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5537336&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5537336&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5537344&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5537344&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5537349&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5537349&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5537360&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5537360&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5537366&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5537366&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5537366&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5537375&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5537375&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5537382&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5537382&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
DE PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

11/05/2022 -
17:27

JOÃO DOS REIS
IZIDORO FILHO

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
DE PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

11/05/2022 -
17:27

JOÃO DOS REIS
IZIDORO FILHO

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
DE PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

11/05/2022 -
17:27

JOÃO DOS REIS
IZIDORO FILHO

- - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
DE PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

11/05/2022 -
17:28

JOÃO DOS REIS
IZIDORO FILHO

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
DE PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

11/05/2022 -
17:28

JOÃO DOS REIS
IZIDORO FILHO

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

SOLUMED
SOLUÇÕES
HOSPITALARES
LTDA

11/05/2022 -
17:28

MATHEUS
SANTOS E SILVA

0001 SEFAZ GO 11/04/2022 10/06/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
DE PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

11/05/2022 -
17:28

JOÃO DOS REIS
IZIDORO FILHO

- - - - HABILITAÇÃO

LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
DE PRODUTOS
MEDICO
HOSPITALARES
EIRELI

11/05/2022 -
17:28

JOÃO DOS REIS
IZIDORO FILHO

- - - - DECLARAÇÕES

SOLUMED
SOLUÇÕES
HOSPITALARES
LTDA

11/05/2022 -
17:28

MATHEUS
SANTOS E SILVA

0001 MINISTERIO DO
TRABALHO

11/04/2022 10/06/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

SOLUMED
SOLUÇÕES
HOSPITALARES
LTDA

11/05/2022 -
17:31

MATHEUS
SANTOS E SILVA

- PREF PADRE
BERNARDO

08/05/2022 - Atestado de
Capacidade Técnica

SOLUMED
SOLUÇÕES
HOSPITALARES
LTDA

11/05/2022 -
17:31

MATHEUS
SANTOS E SILVA

- pref municipal de
goiânia

11/04/2022 20/05/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

SOLUMED
SOLUÇÕES
HOSPITALARES
LTDA

11/05/2022 -
17:32

MATHEUS
SANTOS E SILVA

- RECEITA
FEDERAL

09/05/2022 18/08/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

SOLUMED
SOLUÇÕES
HOSPITALARES
LTDA

11/05/2022 -
17:32

MATHEUS
SANTOS E SILVA

- RECEITA
FEDERAL

09/05/2022 19/08/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

SOLUMED
SOLUÇÕES
HOSPITALARES
LTDA

11/05/2022 -
17:53

MATHEUS
SANTOS E SILVA

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

11/05/2022 -
18:00

Juliano Rodrigues
da Silva

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

SOLUMED
SOLUÇÕES
HOSPITALARES
LTDA

11/05/2022 -
18:35

MATHEUS
SANTOS E SILVA

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

11/05/2022 -
19:27

Janilson Pereira
Sena Junior

- - - - DECLARAÇÕES
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RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

11/05/2022 -
20:41

Janilson Pereira
Sena Junior

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

11/05/2022 -
21:28

Janilson Pereira
Sena Junior

- - - - HABILITAÇÃO

RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

11/05/2022 -
21:29

Janilson Pereira
Sena Junior

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

11/05/2022 -
21:30

Janilson Pereira
Sena Junior

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

11/05/2022 -
22:05

SILENE
FONSECA

- - - - DECLARAÇÕES

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

11/05/2022 -
22:06

SILENE
FONSECA

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

11/05/2022 -
22:08

SILENE
FONSECA

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

11/05/2022 -
22:09

SILENE
FONSECA

- - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

11/05/2022 -
22:09

SILENE
FONSECA

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

11/05/2022 -
22:10

SILENE
FONSECA

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

11/05/2022 -
22:12

SILENE
FONSECA

- - - - HABILITAÇÃO

ASSUM PRETO
PRODUCOES
CULTURAIS E
COMERCIO DE
MATERIAIS PARA
USO MEDICO
EIRELI

11/05/2022 -
23:25

Francisco Adriano
Costa Souza

- - - - DECLARAÇÕES

MEDPLUS
HOSPITALAR
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

11/05/2022 -
23:36

Juliano Rodrigues
da Silva

5785308/2022 JUSTICA DO
TRABALHO

17/02/2022 16/08/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

Hospcom
Equipamentos
Hospitalares Ltda

12/05/2022 -
05:08

Weverton Luiz
Coelho

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

Hospcom
Equipamentos
Hospitalares Ltda

12/05/2022 -
05:09

Weverton Luiz
Coelho

- - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

Hospcom
Equipamentos
Hospitalares Ltda

12/05/2022 -
05:11

Weverton Luiz
Coelho

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

Hospcom
Equipamentos
Hospitalares Ltda

12/05/2022 -
05:11

Weverton Luiz
Coelho

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

Hospcom
Equipamentos
Hospitalares Ltda

12/05/2022 -
05:14

Weverton Luiz
Coelho

- - - - HABILITAÇÃO

Hospcom
Equipamentos
Hospitalares Ltda

12/05/2022 -
05:15

Weverton Luiz
Coelho

- - - - DECLARAÇÕES

Hospcom
Equipamentos
Hospitalares Ltda

12/05/2022 -
05:17

Weverton Luiz
Coelho

42000222083837278862 PODER
JUDIÁRIO/COMARCA
DE GOIANIA

20/04/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

Hospcom
Equipamentos
Hospitalares Ltda

12/05/2022 -
05:17

Weverton Luiz
Coelho

31569899 SECRETARIA DE
ESTADO DA
ECONOMIA

22/02/2022 21/06/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

Hospcom
Equipamentos
Hospitalares Ltda

12/05/2022 -
05:18

Weverton Luiz
Coelho

15137647/2022 PODER
JUDICIÁRIO/JUSTIÇA
DO TRABALHO

12/05/2022 08/11/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

Hospcom
Equipamentos
Hospitalares Ltda

12/05/2022 -
05:19

Weverton Luiz
Coelho

- ATESTADOS DE
CAPACIDADE
TECNICA

30/04/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

Hospcom
Equipamentos
Hospitalares Ltda

12/05/2022 -
05:20

Weverton Luiz
Coelho

- SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FINANÇAS

04/05/2022 01/08/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

Hospcom
Equipamentos
Hospitalares Ltda

12/05/2022 -
05:21

Weverton Luiz
Coelho

- SECRETARIA DE
ESTADO DA
ECONOMIA

22/04/2022 21/06/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos
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Hospcom
Equipamentos
Hospitalares Ltda

12/05/2022 -
05:21

Weverton Luiz
Coelho

- PROCURADORIA
GERAL DA
FAZENDA
NACIONAL

19/03/2022 15/09/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

12/05/2022 -
05:28

Janilson Pereira
Sena Junior

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

Hospcom
Equipamentos
Hospitalares Ltda

12/05/2022 -
06:01

Weverton Luiz
Coelho

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

16/05/2022 - 10:29:44 Hospcom Equipamentos
Hospitalares Ltda

05.743.288/0001-08 Item 0001 - MONITOR MULTIPARÂMETROS-Especificação Técnica: Possui
suporte p/ monitor; 5 parâmetros básicos-ecg/resp/spo2/pni/temp; tipo/ tamanho-
pré configurado/de 10`` a 12``

Desclassificação: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o seu valor estar 74,05 % abaixo
do valor de referência, a empresa não apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra
nenhum valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 12:26:32 ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS
E COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI

10.462.477/0001-42 Item 0005 - DETECTOR FETAL-Especificação Técnica: tipo portátil;/tecnologia
digital ;display-possui

Desclassificação: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o seu valor estar 65,45 % abaixo
do valor de referência, a empresa não apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 12:35:00 Hospcom Equipamentos
Hospitalares Ltda

05.743.288/0001-08 Item 0006 - APARELHO DE ANESTESIA-Especificação Técnica: prateleira para
suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo
no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com
detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único
universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor
de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de
segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro
composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para
oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido
ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido
nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de
N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir
acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente
selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador,
deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de
circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de
esterilização; Traquéias, válvulas, cirucuitos respiratórios, canister e sistema de
entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada;
Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador
eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos
Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea
sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo
(VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação
mandatória intermitente sincronizada (SIMV).

Desclassificação: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o seu valor estar 49,64 % abaixo
do valor de referência, a empresa não apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentando uma declaração aonde não demonstra
nenhum valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 12:49:56 3S VISION HOSPITALAR -
COMERCIO ATACADISTA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES E
EQUIPAMENTOS LTDA

37.581.390/0001-40 Item 0011 - MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI- Especificação Técnica:
5 parâmetros básicos- ecg/resp/spo2/pni/temp;possui suporte p/ monitor; pressão
invasiva (pi)(não possui); capnografia / agentes anestésicos/índice de sedação
anestésica- mét. aspir. de baixo fluxo:até 50ml/min / sem agentes anestésicos/sem
índice de sedação anestésica; débito cardíaco(não possui); tipo/tamanho-
estrutura mista ou modular/de 10`` a 12``.

Desclassificação: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o seu valor estar 51,01 % abaixo
do valor de referência, a empresa não apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentando apenas uma declaração, sendo assim decido
por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 12:55:29 UNIVERSAL MOVEIS LTDA
- ME

21.041.143/0001-11 Item 0012 - POLTRONA HOSPITALAR- Especificação Técnica: mat. de confecção
aço e ferro pintado; assento e encosto estofado courvin ;capacidade até
120kg;reclinação acionamento manual.

Desclassificação: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o seu valor estar 48,98 % abaixo
do valor de referência, a empresa não apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo
assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 12:57:36 UNIVERSAL MOVEIS LTDA
- ME

21.041.143/0001-11 Item 0013 - CAMA PPP-Especificação Técnica: Cama PPP manual com apoio de
pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de liquídos.
Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras e complemento
da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e
com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120
kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.

Desclassificação: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o seu valor estar 40,96 % abaixo
do valor de referência, a empresa não apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentando apenas declaração de composição, sendo
assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 13:04:49 SOLUMED SOLUÇÕES
HOSPITALARES LTDA

26.749.239/0001-52 Item 0017 - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)-
Especificação Técnica: possui reservatório; material de confecção silicone;
aplicação/ infantil; possui válvula unidirecional.

Desclassificação: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o seu valor estar 54,92 % abaixo
do valor de referência, a empresa não apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5540935&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5540935&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5540964&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5540964&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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16/05/2022 - 13:59:16 MAGNA MÉDICA LTDA 05.922.811/0001-63 Item 0001 - MONITOR MULTIPARÂMETROS-Especificação Técnica: Possui
suporte p/ monitor; 5 parâmetros básicos-ecg/resp/spo2/pni/temp; tipo/ tamanho-
pré configurado/de 10`` a 12``

Desclassificação: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o seu valor estar 66,99 % abaixo
do valor de referência, a empresa não apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 16:35:05 3S VISION HOSPITALAR -
COMERCIO ATACADISTA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES E
EQUIPAMENTOS LTDA

37.581.390/0001-40 Item 0006 - APARELHO DE ANESTESIA-Especificação Técnica: prateleira para
suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo
no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com
detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único
universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor
de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de
segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro
composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para
oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido
ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido
nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de
N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir
acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente
selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador,
deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de
circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de
esterilização; Traquéias, válvulas, cirucuitos respiratórios, canister e sistema de
entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada;
Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador
eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos
Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea
sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo
(VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação
mandatória intermitente sincronizada (SIMV).

Desclassificação: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o seu valor estar 46,98 % abaixo
do valor de referência, a empresa não apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 17:03:18 LONDRIHOSP
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES EIRELI

42.650.279/0001-07 Item 0011 - MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI- Especificação Técnica:
5 parâmetros básicos- ecg/resp/spo2/pni/temp;possui suporte p/ monitor; pressão
invasiva (pi)(não possui); capnografia / agentes anestésicos/índice de sedação
anestésica- mét. aspir. de baixo fluxo:até 50ml/min / sem agentes anestésicos/sem
índice de sedação anestésica; débito cardíaco(não possui); tipo/tamanho-
estrutura mista ou modular/de 10`` a 12``.

Desclassificação: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o seu valor estar 54,54 % abaixo
do valor de referência, a empresa não apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço para o item 11, a composição de preço anexada ao pedido de
dilegência se refere ao item 01, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 18:18:00 P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-00 Item 0012 - POLTRONA HOSPITALAR- Especificação Técnica: mat. de confecção
aço e ferro pintado; assento e encosto estofado courvin ;capacidade até
120kg;reclinação acionamento manual.

Desclassificação: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o seu valor estar 44,61 % abaixo
do valor de referência, a empresa não apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas a composição de preço e cotação do
item, deixando de apresentar a nota fiscal, conforme solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade
seu valor proposto.

16/05/2022 - 18:20:01 P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-00 Item 0017 - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)-
Especificação Técnica: possui reservatório; material de confecção silicone;
aplicação/ infantil; possui válvula unidirecional.

Desclassificação: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o seu valor estar 54,58 % abaixo
do valor de referência, a empresa não apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas a composição de preço e cotação do
item, deixando de apresentar a nota fiscal, conforme solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade
seu valor proposto.

18/05/2022 - 09:17:46 MUNDI EQUIPAMENTOS
MEDICOS
ODONTOLOGICOS
VETERINÁRIOS EIRELI -
ME

20.371.330/0001-09 Item 0005 - DETECTOR FETAL-Especificação Técnica: tipo portátil;/tecnologia
digital ;display-possui

Desclassificação: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o seu valor estar 63,06 % abaixo
do valor de referência, a empresa não apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou a composição de preço e notas fiscais de saída
do item deixando de apresentar a nota fiscal de entrada conforme solicitada na diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

18/05/2022 - 09:25:05 MTB TECNOLOGIA LTDA -
EPP

01.405.834/0001-40 Item 0011 - MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI- Especificação Técnica:
5 parâmetros básicos- ecg/resp/spo2/pni/temp;possui suporte p/ monitor; pressão
invasiva (pi)(não possui); capnografia / agentes anestésicos/índice de sedação
anestésica- mét. aspir. de baixo fluxo:até 50ml/min / sem agentes anestésicos/sem
índice de sedação anestésica; débito cardíaco(não possui); tipo/tamanho-
estrutura mista ou modular/de 10`` a 12``.

Desclassificação: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o seu valor estar 54,54 % abaixo
do valor de referência, a empresa não apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, conforme solicitado na diligência, sendo assim decido por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

09/06/2022 - 14:47:08 ASSUM PRETO
PRODUCOES CULTURAIS
E COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI

10.462.477/0001-42 Item 0017 - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)-
Especificação Técnica: possui reservatório; material de confecção silicone;
aplicação/ infantil; possui válvula unidirecional.

Desclassificação: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o seu valor estar muito abaixo do
valor de referência, a empresa não apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

09/06/2022 - 15:12:07 POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 Item 0016 - BANQUETA PARA PARTO VERTICAL- Especificação Técnica:
composição polietileno

Desclassificação: A empresa solicitou desistência do item, alegando que cadastrou a proposta de forma equivocada.
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03/08/2022 - 12:58:05 RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I LTDA

37.555.200/0001-10 Item 0003 - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL-Especificação
Técnica: Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com
paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de
calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes
para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de
acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho
e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para
passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da
incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com
dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em
material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível,
impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade
adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem
despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção,
acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação
através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste
do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve
proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle
microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e
controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele.
Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia
da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa
temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação
do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar.

Desclassificação: Após uma nova análise, foi constatado que a empresa deixou de atender todos os itens dos editais, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide
por inabilitar a empresa, uma vez que a empresa não cumpriu com todos os requisitos editalícios

03/08/2022 - 12:58:17 RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I LTDA

37.555.200/0001-10 Item 0007 - APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA)-
Especificação Técnica :possui iluminação led; berço em acrílico( não possuí);
painel de controle microprocessado; ajuste de irradiancia.

Desclassificação: Após uma nova análise, foi constatado que a empresa deixou de atender todos os itens dos editais, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide
por inabilitar a empresa, uma vez que a empresa não cumpriu com todos os requisitos editalícios

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

21/06/2022 - 13:23 24/06/2022 - 18:00 29/06/2022 - 18:00

0005 - DETECTOR FETAL-Especificação Técnica: tipo portátil;/tecnologia digital
;display-possui

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

20.371.330/0001-09 - MUNDI
EQUIPAMENTOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS
VETERINÁRIOS EIRELI -
ME

02/06/2022 - 07:46:03 Prezado(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), viemos por meio deste manifestar intenção de
recurso, uma vez que fomos desclassificados por não apresentar notas fiscais de
entrada. Pela LGPD, notas fiscais são documentos contábeis da empresa,
entrando em capo de sigilo e não podendo ser encaminhadas.

Indeferido

Justificativa: Senhores, nota fiscal não é documento sigiloso e sim fiscal, mediante aos fatos mantenho a desclassificação.

0012 - POLTRONA HOSPITALAR- Especificação Técnica: mat. de confecção aço e
ferro pintado; assento e encosto estofado courvin ;capacidade até 120kg;reclinação
acionamento manual.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

21.041.143/0001-11 -
UNIVERSAL MOVEIS LTDA
- ME

16/05/2022 - 13:30:14 Senhor pregoeiro, atente-se no documento que foi anexado em sua solicitação de
deligência, pois há todos os elementos sobre a exequibilidade do valor que foi
ofertado, reitero ainda que esta empresa comercializa produtos de sua própria
fabricação. Solicito que V.Sª. Reveja sua decisão para que não haja outras
medidas cabíveis junto a este processo licitatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme dito no chat, as intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, pois a fase de intenções não foi
aberta pelo pregoeiro.

0015 - BERÇO PARA RECÉM NASCIDO- Especificação Técnica: possui rodízios;
cuna acrílico; estrutura aço / ferro pintado.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

13/05/2022 - 08:07:04 Sr. Pregoeiro venho por meio deste reiterar a solicitação de desistência do item 16
pois houve um equívoco em nosso cadastramento para este item, contamos com
sua compreensão.

Deferido

Adjudicações Revertidas
Data Item Justificativa

03/08/2022 - 11:51:18 Item 0003 - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL-
Especificação Técnica: Equipamento possui cúpula construída em
acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para
proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico,
possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases
medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral,
ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e
guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para
passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o
perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material
plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada
ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de
fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material
atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem
costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo
de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e
proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e
freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar
com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção
bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização
térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de
temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de
temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele.
Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta
de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de
ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado,
Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação
das temperaturas do ar.

Após uma nova análise, foi constatado que a empresa deixou de
atender todos os itens dos editais, sendo assim este pregoeiro e sua
equipe de apoio decide por inabilitar a empresa, uma vez que a
empresa não cumpriu com todos os requisitos editalícios.

03/08/2022 - 11:51:46 Item 0007 - APARELHO PARA FOTOTERAPIA
(ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA)-Especificação Técnica :possui
iluminação led; berço em acrílico( não possuí); painel de controle
microprocessado; ajuste de irradiancia.

Após uma nova análise, foi constatado que a empresa deixou de
atender todos os itens dos editais, sendo assim este pregoeiro e sua
equipe de apoio decide por inabilitar a empresa, uma vez que a
empresa não cumpriu com todos os requisitos editalícios.

Chat
Data Apelido Frase

12/05/2022 - 08:33:18 Pregoeiro Bom dia senhores, daremos inicio a analise das propostas.

12/05/2022 - 08:33:28 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

12/05/2022 - 08:42:33 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 17565,00 cancelada pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 08:42:33 Sistema Motivo: A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O prazo de validade da proposta não será
inferior a 90(noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação

12/05/2022 - 08:43:34 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 22000,00 cancelada pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 08:43:34 Sistema Motivo: A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O prazo de validade da proposta não será
inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação

12/05/2022 - 08:43:53 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 42000,00 cancelada pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 08:43:53 Sistema Motivo: A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O prazo de validade da proposta não será
inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação

12/05/2022 - 08:44:14 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 2680,00 cancelada pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 08:44:14 Sistema Motivo: A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O prazo de validade da proposta não será
inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação

12/05/2022 - 08:44:31 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 1013,00 cancelada pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 08:44:31 Sistema Motivo: A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O prazo de validade da proposta não será
inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação

12/05/2022 - 08:44:47 Sistema O item 0006 teve uma proposta de R$ 129940,00 cancelada pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 08:44:47 Sistema Motivo: A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O prazo de validade da proposta não será
inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação

12/05/2022 - 08:45:14 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 15000,00 cancelada pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 08:45:14 Sistema Motivo: A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O prazo de validade da proposta não será
inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação

12/05/2022 - 08:45:31 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 35000,00 cancelada pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 08:45:31 Sistema Motivo: A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O prazo de validade da proposta não será
inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação

12/05/2022 - 08:46:25 Sistema O item 0014 teve uma proposta de R$ 24428,00 cancelada pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 08:46:25 Sistema Motivo: A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O prazo de validade da proposta não será
inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação

12/05/2022 - 08:46:50 Sistema O item 0017 teve uma proposta de R$ 295,00 cancelada pelo pregoeiro.
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12/05/2022 - 08:46:50 Sistema Motivo: A empresqa deixou de atender ao item do edital. 5.9. O prazo de validade da proposta não será
inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação

12/05/2022 - 08:58:07 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

12/05/2022 - 08:58:07 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto 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.

12/05/2022 - 08:58:07 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.

12/05/2022 - 09:02:54 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 09:02:54 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/05/2022 - 09:02:55 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 09:02:55 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/05/2022 - 09:02:56 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 09:02:56 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/05/2022 - 09:02:58 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 09:02:58 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/05/2022 - 09:03:01 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 09:03:01 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/05/2022 - 09:12:56 Sistema O item 0002 foi encerrado.

12/05/2022 - 09:15:21 Sistema O item 0001 foi encerrado.

12/05/2022 - 09:15:42 Sistema O item 0004 foi encerrado.

12/05/2022 - 09:16:37 Sistema O item 0005 foi encerrado.

12/05/2022 - 09:21:28 Sistema O item 0003 foi encerrado.

12/05/2022 - 09:24:41 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 09:24:41 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/05/2022 - 09:24:42 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 09:24:42 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/05/2022 - 09:24:43 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 09:24:43 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/05/2022 - 09:24:43 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 09:24:43 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/05/2022 - 09:24:44 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 09:24:44 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/05/2022 - 09:34:46 Sistema O item 0008 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

12/05/2022 - 09:34:46 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 5.433,00 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0008 até 12/05/2022 às 09:39:45.

12/05/2022 - 09:34:46 Sistema O item 0010 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

12/05/2022 - 09:34:46 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2.700,00 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0010 até 12/05/2022 às 09:39:45.

12/05/2022 - 09:36:27 Sistema O item 0007 foi encerrado.

12/05/2022 - 09:38:57 Sistema O item 0009 foi encerrado.

12/05/2022 - 09:39:49 Sistema O item 0008 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

12/05/2022 - 09:39:49 Sistema O item 0008 foi encerrado.

12/05/2022 - 09:39:49 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2.745,00 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0010 até 12/05/2022 às 09:44:49.

12/05/2022 - 09:41:12 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 09:41:12 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/05/2022 - 09:41:17 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 09:41:17 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/05/2022 - 09:41:18 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 09:41:18 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/05/2022 - 09:41:18 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 09:41:18 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/05/2022 - 09:41:18 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 09:41:18 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/05/2022 - 09:41:26 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

12/05/2022 - 09:41:26 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/05/2022 - 09:41:27 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
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12/05/2022 - 09:41:27 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/05/2022 - 09:44:51 Sistema O item 0010 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

12/05/2022 - 09:44:51 Sistema O item 0010 foi encerrado.

12/05/2022 - 09:51:18 Sistema O item 0015 foi encerrado.

12/05/2022 - 09:51:28 Sistema O item 0016 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

12/05/2022 - 09:51:28 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 400,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0016 até 12/05/2022 às 09:56:28.

12/05/2022 - 09:51:28 Sistema O item 0017 foi encerrado.

12/05/2022 - 09:51:31 Sistema O item 0011 foi encerrado.

12/05/2022 - 09:52:13 Sistema O item 0014 foi encerrado.

12/05/2022 - 09:53:16 Sistema O item 0012 foi encerrado.

12/05/2022 - 09:54:11 Sistema O item 0013 foi encerrado.

12/05/2022 - 09:56:30 Sistema O item 0016 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

12/05/2022 - 09:56:30 Sistema O item 0016 foi encerrado.

12/05/2022 - 10:34:35 Sistema O item 0006 foi encerrado.

12/05/2022 - 10:35:17 Sistema O item 0001 teve como arrematante Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$
4.558,00.

12/05/2022 - 10:35:17 Sistema O item 0002 teve como arrematante G.P. VEZONO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 15.700,00.

12/05/2022 - 10:35:17 Sistema O item 0003 teve como arrematante DINATECH COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME
com lance de R$ 31.500,00.

12/05/2022 - 10:35:17 Sistema O item 0004 teve como arrematante 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 840,00.

12/05/2022 - 10:35:17 Sistema O item 0005 teve como arrematante ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - ME com lance de R$ 350,00.

12/05/2022 - 10:35:17 Sistema O item 0006 teve como arrematante Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$
65.444,00.

12/05/2022 - 10:35:17 Sistema O item 0007 teve como arrematante Richarde amorim da silva - ME com lance de R$ 4.900,00.

12/05/2022 - 10:35:17 Sistema O item 0008 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 5.432,99.

12/05/2022 - 10:35:17 Sistema O item 0009 teve como arrematante G.P. VEZONO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 23.300,00.

12/05/2022 - 10:35:17 Sistema O item 0010 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 2.685,99.

12/05/2022 - 10:35:17 Sistema O item 0011 teve como arrematante 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 9.400,00.

12/05/2022 - 10:35:17 Sistema O item 0012 teve como arrematante UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME - ME com lance de R$ 745,00.

12/05/2022 - 10:35:17 Sistema O item 0013 teve como arrematante UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME - ME com lance de R$ 3.830,00.

12/05/2022 - 10:35:17 Sistema O item 0014 teve como arrematante LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME com lance de R$ 7.990,00.

12/05/2022 - 10:35:17 Sistema O item 0015 teve como arrematante UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME - ME com lance de R$ 635,00.

12/05/2022 - 10:35:17 Sistema O item 0016 teve como arrematante POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 383,16.

12/05/2022 - 10:35:17 Sistema O item 0017 teve como arrematante SOLUMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$
133,00.

12/05/2022 - 10:35:21 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

12/05/2022 - 10:36:21 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2022 às 12:35.

12/05/2022 - 10:37:19 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0008: Bom dia Sr. Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a compreensão.

12/05/2022 - 10:37:51 F. 3S VISION HOSPITA... Negociação Item 0004: sr pregoeiro já chegamos no nosso limite!

12/05/2022 - 10:38:04 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0010: Bom dia Sr. Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a compreensão.

12/05/2022 - 10:38:08 F. LONDRIHOSP IMPORT... Negociação Item 0014: Bom dia, estamos em nosso valor minimo

12/05/2022 - 10:38:19 F. 3S VISION HOSPITA... Negociação Item 0011: sr pregoeiro já chegamos no nosso limite!

12/05/2022 - 10:39:04 F. DINATECH COMERCIO... Negociação Item 0003: Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a). Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a
compreensão.

12/05/2022 - 10:40:37 F. G.P. VEZONO EIRELI Negociação Item 0002: Bom dia prezado Pregoeiro, já estamos em nosso menor valor a ser praticado para o
item, dentro do estimado do edital, agradecemos a compreensão.

12/05/2022 - 10:40:48 F. G.P. VEZONO EIRELI Negociação Item 0009: Bom dia prezado Pregoeiro, já estamos em nosso menor valor a ser praticado para o
item, dentro do estimado do edital, agradecemos a compreensão.

12/05/2022 - 10:44:30 F. POLYMEDH.EIRELI Negociação Item 0016: Sr. Pregoeiro venho por meio deste solicitar desistência do item 16 pois houve um
equívoco em nosso cadastramento, contamos com sua compreensão.

12/05/2022 - 10:45:20 F. UNIVERSAL MOVEIS ... Negociação Item 0012: Senhor Pregoeiro, estamos em nosso limite ofertado para todos os itens.

12/05/2022 - 10:48:33 Sistema A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 10:48:48 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 10:50:24 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 10:55:46 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 10:56:10 Sistema A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 10:57:52 Sistema A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.
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12/05/2022 - 10:58:40 F. SOLUMED SOLUÇÕES ... Negociação Item 0017: Bom dia, chegamos no nosso minimo, esse é o menor preço

12/05/2022 - 11:13:26 F. Richarde amorim da silva Negociação Item 0007: esse e nosso menor valor

12/05/2022 - 11:15:44 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 11:15:58 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 11:17:54 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 11:38:22 F. Hospcom Equipamen... Documentação Item 0001: Prezado Sr pregoeiro, bom dia! Já estamos no nosso melhor preço para esse
item.

12/05/2022 - 11:38:24 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 11:38:59 F. Hospcom Equipamen... Documentação Item 0006: Prezado Sr pregoeiro, bom dia! Já estamos no nosso melhor preço para esse
item.

12/05/2022 - 11:39:01 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 11:54:22 Sistema A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 12:53:42 Pregoeiro Boa tarde senhores, iremos suspender a sessão e retornaremos as 14hrs.

12/05/2022 - 14:06:22 Pregoeiro Bom dia senhores.

12/05/2022 - 14:14:32 Pregoeiro Boa Tarde

12/05/2022 - 16:27:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 12/05/2022.

12/05/2022 - 16:27:51 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

12/05/2022 - 16:28:23 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 12/05/2022.

12/05/2022 - 16:28:23 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

12/05/2022 - 16:28:45 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 12/05/2022.

12/05/2022 - 16:28:45 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

12/05/2022 - 16:29:03 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 12/05/2022.

12/05/2022 - 16:29:03 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

12/05/2022 - 16:30:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 12/05/2022.

12/05/2022 - 16:30:05 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

12/05/2022 - 16:30:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 12/05/2022.

12/05/2022 - 16:30:38 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

12/05/2022 - 16:31:14 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 18:32 do dia 12/05/2022.

12/05/2022 - 16:31:14 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

12/05/2022 - 16:31:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 18:32 do dia 12/05/2022.

12/05/2022 - 16:31:44 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

12/05/2022 - 16:32:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 18:32 do dia 12/05/2022.

12/05/2022 - 16:32:10 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.
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12/05/2022 - 16:32:45 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 18:32 do dia 12/05/2022.

12/05/2022 - 16:32:45 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

12/05/2022 - 17:06:54 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 17:07:05 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 17:10:35 Sistema A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 17:22:54 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 17:25:17 Sistema A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 18:09:56 Sistema A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 18:10:37 Sistema A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 18:12:10 Sistema A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 18:12:26 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

12/05/2022 - 18:39:16 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos na segunda feira dia
16/05/2022 as 09hrs

13/05/2022 - 08:07:04 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0015.

16/05/2022 - 09:47:16 Pregoeiro Bom dia senhores.

16/05/2022 - 10:29:44 Sistema O fornecedor Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 10:29:44 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 74,05 % abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentando uma declaração aonde não
demonstra nenhum valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 10:29:44 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante MAGNA MÉDICA LTDA com lance de R$ 5.798,00.

16/05/2022 - 10:36:01 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:35 do dia 16/05/2022.

16/05/2022 - 10:36:01 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

16/05/2022 - 12:26:32 Sistema O fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 12:26:32 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 65,45 % abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 12:26:32 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS
VETERINÁRIOS EIRELI - ME com lance de R$ 374,20.

16/05/2022 - 12:27:45 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 14:27 do dia 16/05/2022.

16/05/2022 - 12:27:45 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

16/05/2022 - 12:35:00 Sistema O fornecedor Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 12:35:00 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 49,64 % abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentando uma declaração aonde não
demonstra nenhum valor de custo e nem nada, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 12:35:00 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R$ 68.899,99.

16/05/2022 - 12:35:59 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 14:35 do dia 16/05/2022.

16/05/2022 - 12:35:59 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

16/05/2022 - 12:49:56 Sistema O fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 12:49:56 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 51,01 % abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentando apenas uma declaração,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

16/05/2022 - 12:49:56 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES EIRELI com lance de R$ 9.499,00.

16/05/2022 - 12:52:48 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 14:52 do dia 16/05/2022.
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16/05/2022 - 12:52:48 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

16/05/2022 - 12:55:29 Sistema O fornecedor UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 12:55:29 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 48,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentando apenas declaração de
composição, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 12:55:29 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$
750,00.

16/05/2022 - 12:56:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 16/05/2022.

16/05/2022 - 12:56:09 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

16/05/2022 - 12:57:36 Sistema O fornecedor UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 12:57:36 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 40,96 % abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentando apenas declaração de
composição, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 12:57:36 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com lance de R$ 3.831,60.

16/05/2022 - 12:57:36 Sistema Para o item 0013, o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 13:04:49 Sistema O fornecedor SOLUMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0017 pelo
pregoeiro.

16/05/2022 - 13:04:49 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 54,92 % abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 13:04:49 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$
134,00.

16/05/2022 - 13:05:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 15:05 do dia 16/05/2022.

16/05/2022 - 13:05:44 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

16/05/2022 - 13:08:12 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0013 para o fornecedor P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME foi definida pelo pregoeiro para 16/05/2022 às 13:28, encerrando às
13:33:00.

16/05/2022 - 13:30:14 Sistema O fornecedor UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0012.

16/05/2022 - 13:33:02 Sistema O item 0013 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

16/05/2022 - 13:35:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 15:35 do dia 16/05/2022.

16/05/2022 - 13:35:08 Sistema Motivo: Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da
administração, mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa
apresente composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de
comprovar o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a
secretaria de Saúde deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da
proposta caso não comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

16/05/2022 - 13:57:59 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

16/05/2022 - 13:59:16 Sistema O fornecedor MAGNA MÉDICA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 13:59:16 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 66,99 % abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 13:59:16 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES EIRELI com lance de R$ 5.798,51.

16/05/2022 - 14:00:26 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 16/05/2022.

16/05/2022 - 14:00:26 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

16/05/2022 - 14:21:13 Sistema A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.

16/05/2022 - 14:21:22 Sistema A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.

16/05/2022 - 14:51:42 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.

16/05/2022 - 14:51:50 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

16/05/2022 - 15:25:26 Sistema A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.
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16/05/2022 - 16:35:05 Sistema O fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 16:35:05 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 46,98 % abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 16:35:05 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI com
lance de R$ 70.290,00.

16/05/2022 - 16:36:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 18:35 do dia 16/05/2022.

16/05/2022 - 16:36:06 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

16/05/2022 - 17:03:18 Sistema O fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
EIRELI foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 17:03:18 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 54,54 % abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço para o item 11, a composição de preço
anexada ao pedido de dilegência se refere ao item 01, sendo assim decido por desclassificar a proposta da
empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 17:03:18 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP com lance de R$ 9.600,00.

16/05/2022 - 17:03:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 19:03 do dia 16/05/2022.

16/05/2022 - 17:03:57 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

16/05/2022 - 18:00:00 Sistema A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.

16/05/2022 - 18:18:00 Sistema O fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 18:18:00 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 44,61 % abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas a composição de
preço e cotação do item, deixando de apresentar a nota fiscal, conforme solicitado na diligência, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 18:18:00 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com lance de R$ 766,32.

16/05/2022 - 18:19:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 20:18 do dia 16/05/2022.

16/05/2022 - 18:19:05 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

16/05/2022 - 18:20:01 Sistema O fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME foi desclassificado para o item 0017 pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 18:20:01 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 54,58 % abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou apenas a composição de
preço e cotação do item, deixando de apresentar a nota fiscal, conforme solicitado na diligência, sendo assim
decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

16/05/2022 - 18:20:01 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 139,37.

16/05/2022 - 18:20:01 Sistema Para o item 0017, o fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS
PARA USO MEDICO EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será
agendado pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 18:20:39 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0017 para o fornecedor ASSUM
PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI foi definida
pelo pregoeiro para 16/05/2022 às 18:40, encerrando às 18:45:00.

16/05/2022 - 18:27:22 Sistema A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.

16/05/2022 - 18:45:01 Sistema O item 0017 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

16/05/2022 - 18:45:01 Sistema Para o item 0017, o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será
agendado pelo pregoeiro(a).

16/05/2022 - 20:23:28 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos quarta feira 18/05/2022 as
09hrs.

18/05/2022 - 09:02:24 Pregoeiro Bom dia senhores.

18/05/2022 - 09:02:47 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0017 para o fornecedor
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI foi
definida pelo pregoeiro para 18/05/2022 às 09:22, encerrando às 09:27:00.

18/05/2022 - 09:17:46 Sistema O fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS EIRELI - ME foi
desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.

18/05/2022 - 09:17:46 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 63,06 % abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou a composição de preço e
notas fiscais de saída do item deixando de apresentar a nota fiscal de entrada conforme solicitada na
diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade
seu valor proposto.

18/05/2022 - 09:17:46 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES EIRELI com lance de R$ 390,00.
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18/05/2022 - 09:19:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 18/05/2022.

18/05/2022 - 09:19:30 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

18/05/2022 - 09:25:05 Sistema O fornecedor MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.

18/05/2022 - 09:25:05 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 54,54 % abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, conforme solicitado na diligência, sendo
assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

18/05/2022 - 09:25:05 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 12.743,33.

18/05/2022 - 09:25:05 Sistema Para o item 0011, o fornecedor MAGNA MÉDICA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC
123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

18/05/2022 - 09:25:38 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0011 para o fornecedor MAGNA
MÉDICA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 18/05/2022 às 09:46, encerrando às 09:51:00.

18/05/2022 - 09:27:02 Sistema O item 0017 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

18/05/2022 - 09:33:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 11:33 do dia 18/05/2022.

18/05/2022 - 09:33:54 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

18/05/2022 - 09:51:03 Sistema O item 0011 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

18/05/2022 - 09:53:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 11:54 do dia 18/05/2022.

18/05/2022 - 09:53:51 Sistema Motivo: Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da
administração, mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa
apresente composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de
comprovar o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a
secretaria de Saúde deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da
proposta caso não comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

18/05/2022 - 10:56:18 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.

18/05/2022 - 10:56:31 Sistema A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.

18/05/2022 - 11:06:50 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

18/05/2022 - 18:51:22 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã 19/05/2022 as
14hrs.

19/05/2022 - 14:12:04 Pregoeiro Boa tarde senhores.

19/05/2022 - 19:27:31 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos na terça feira 24/05/2022
as 09hrs

24/05/2022 - 09:05:34 Pregoeiro Boa tarde senhores.

24/05/2022 - 09:07:11 Pregoeiro Bom dia senhores.

24/05/2022 - 19:27:40 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos quinta feira 26/05/2022 as
14hrs

26/05/2022 - 14:15:41 Pregoeiro Boa tarde senhores.

26/05/2022 - 19:15:31 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos segunda feira 30/05/2022
as 14hrs.

30/05/2022 - 14:12:58 Pregoeiro Boa tarde senhores.

30/05/2022 - 18:20:17 Pregoeiro Senhores, devido a diversas desconexões do fornecimento de internet, a equipe de apoio e este pregoeiro,
decide por suspender o processo e retornar quarta feira 01/06/2022 as 09hrs

01/06/2022 - 09:00:25 Pregoeiro Bom dia senhores.

01/06/2022 - 18:07:28 Pregoeiro Senhores, devido a diversas desconexões do fornecimento de internet, iremos suspender o processo e
retornaremos na sexta feira dia 03/06/2022 as 14 hrs.

02/06/2022 - 07:46:03 Sistema O fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS EIRELI - ME -
EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.

03/06/2022 - 14:54:33 Pregoeiro Boa tarde senhores.

03/06/2022 - 17:44:08 Pregoeiro Senhores devido a problemas com fornecimento de energia, este pregoeiro e a equipe de apoio decide por
suspender a sessão e retornaremos na segunfa feira 06/06/2022 as 14 hrs.

06/06/2022 - 14:14:11 Pregoeiro Boa tarde senhores.

06/06/2022 - 19:22:55 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã as 14 hrs.

07/06/2022 - 14:23:17 Pregoeiro Boa tarde senhores.

07/06/2022 - 16:06:44 Sistema O fornecedor DINATECH COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado no processo.

07/06/2022 - 16:06:44 Sistema Motivo: Após análise da documentação da empresa, foi verificado que a mesma enviou Balanço Patrimonial
referente ao ano de 2020, sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do mês de abril,
e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia 12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora
anexado no processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.

07/06/2022 - 16:06:44 Sistema O fornecedor DINATECH COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item
0003 pelo pregoeiro.

07/06/2022 - 16:06:44 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI com lance de R$ 31.502,00.
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07/06/2022 - 16:07:22 Sistema O fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.

07/06/2022 - 16:07:22 Sistema Motivo: Após análise da documentação da empresa, foi verificado que a mesma enviou Balanço Patrimonial
referente ao ano de 2020, sendo que balanços patrimoniais de 2020 teve validade até o final do mês de abril,
e a abertura da referida Licitação aconteceu no dia 12/05/2022 as 08:30hrs, sendo assim o balanço ora
anexado no processo está fora do prazo de validade, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da
empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.

07/06/2022 - 16:07:22 Sistema O fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

07/06/2022 - 16:07:22 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI com lance de R$
845,00.

07/06/2022 - 16:16:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 07/06/2022.

07/06/2022 - 16:16:27 Sistema Motivo: Senhores, solicito que a empresa apresente notas fiscais e contratos que comprovem o vinculo entre
a empresa e a emitente do atestado de capacidade técnica, sob pena de inabilitação caso não comprove o
vinculo.

07/06/2022 - 16:34:20 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

07/06/2022 - 19:23:59 Pregoeiro Boa noite senhores, Devido horário iremos suspender a sessão e retornaremos na quinta-feira às 9h00

09/06/2022 - 09:05:51 Pregoeiro Bom dia senhores.

09/06/2022 - 11:02:30 Sistema O fornecedor Richarde amorim da silva foi inabilitado no processo.

09/06/2022 - 11:02:30 Sistema Motivo: Após análise da documentação da empresa, foi verificado que a mesma não atendeu os itens 8.4.1.
Consulta Quadro de Sócios e Administradores, e 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial expedida
pelo ente federal, sendo assim decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital.

09/06/2022 - 11:02:30 Sistema O fornecedor Richarde amorim da silva foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

09/06/2022 - 11:02:30 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
4.980,00.

09/06/2022 - 11:04:55 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado no processo.

09/06/2022 - 11:04:55 Sistema Motivo: Após análise da documentação da empresa, foi verificado que a mesma não atendeu item 8.5.1.
Certidão de falência ou recuperação judicial expedida pelo ente federal, sendo assim decido pela inabilitação
da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.

09/06/2022 - 11:04:55 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

09/06/2022 - 11:04:55 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante IBI LIFE MEDICAL LTDA com lance de R$ 5.433,00.

09/06/2022 - 11:04:55 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

09/06/2022 - 11:04:55 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com lance de R$ 2.686,00.

09/06/2022 - 11:04:55 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

09/06/2022 - 11:04:55 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante MAGNA MÉDICA LTDA com lance de R$ 13.200,00.

09/06/2022 - 11:04:55 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

09/06/2022 - 11:04:55 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE
MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI com lance de R$ 140,00.

09/06/2022 - 11:04:56 Sistema Para o item 0010, o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA tem direito a lance de
desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

09/06/2022 - 11:09:44 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0010 para o fornecedor
RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA foi definida pelo pregoeiro para 09/06/2022 às 11:30,
encerrando às 11:35:00.

09/06/2022 - 11:25:20 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 09/06/2022.

09/06/2022 - 11:25:20 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

09/06/2022 - 11:25:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 09/06/2022.

09/06/2022 - 11:25:57 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

09/06/2022 - 11:26:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 13:26 do dia 09/06/2022.

09/06/2022 - 11:26:46 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

09/06/2022 - 11:35:01 Sistema O item 0010 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

09/06/2022 - 11:35:01 Sistema Para o item 0010, o fornecedor SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME
tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).

09/06/2022 - 11:36:38 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0010 para o fornecedor
SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME foi definida pelo pregoeiro para
09/06/2022 às 11:56, encerrando às 12:01:00.

09/06/2022 - 12:01:02 Sistema O item 0010 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

09/06/2022 - 13:12:56 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
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09/06/2022 - 14:47:08 Sistema O fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI foi desclassificado para o item 0017 pelo pregoeiro.

09/06/2022 - 14:47:08 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

09/06/2022 - 14:47:08 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES EIRELI com lance de R$ 145,00.

09/06/2022 - 14:47:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 16:47 do dia 09/06/2022.

09/06/2022 - 14:47:41 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

09/06/2022 - 15:11:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.

09/06/2022 - 15:11:16 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro venho por meio deste reiterar a solicitação de desistência do item 16 pois houve um
equívoco em nosso cadastramento para este item, contamos com sua compreensão.

09/06/2022 - 15:12:07 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI foi desclassificado para o item 0016 pelo pregoeiro.

09/06/2022 - 15:12:07 Sistema Motivo: A empresa solicitou desistência do item, alegando que cadastrou a proposta de forma equivocada.

09/06/2022 - 15:12:07 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$
400,00.

09/06/2022 - 15:12:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 17:12 do dia 09/06/2022.

09/06/2022 - 15:12:39 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

09/06/2022 - 15:56:36 Sistema A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.

09/06/2022 - 16:11:11 Sistema O fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI foi inabilitado no processo.

09/06/2022 - 16:11:11 Sistema Motivo: Após análise da documentação da empresa, foi verificado que a mesma não atendeu todos os itens
do edital sendo eles: 8.4.1. Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão Negativa de Débitos do Ministério do
Trabalho Conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.5.1. Certidão de falência ou
recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Além de anexar certidões
vencidas sendo elas: Tribunal de Contas da União – TCU; vencida desde o dia 17/04/2022, Improbidade
Administrativa vencida desde o dia 17/04/2022, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa,
uma vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.

09/06/2022 - 16:11:11 Sistema O fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO
MEDICO EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

09/06/2022 - 16:11:11 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
31.860,00.

09/06/2022 - 16:12:36 Sistema O fornecedor IBI LIFE MEDICAL LTDA foi inabilitado no processo.

09/06/2022 - 16:12:36 Sistema Motivo: Após análise da documentação da empresa, foi verificado que a mesma não atendeu todos os itens
do edital sendo eles: 8.4.1. Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.6. Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual; 8.5.1. Certidão de falência ou recuperação judicial expedida pelo ente
federal; 8.3.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva; mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital.

09/06/2022 - 16:12:36 Sistema O fornecedor IBI LIFE MEDICAL LTDA foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

09/06/2022 - 16:12:36 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com lance de R$ 8.000,00.

09/06/2022 - 16:13:07 Sistema O fornecedor K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI foi inabilitado no processo.

09/06/2022 - 16:13:07 Sistema Motivo: Após análise da documentação da empresa, foi verificado que a mesma não atendeu todos os itens
do edital sendo eles: 8.4.1. Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 8.4.4 Certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede da licitante; 8.4.5. Certidão Negativa de Débitos do Ministério do
Trabalho Conforme artigo 5º`PAR` único da portaria 1421/2014 do MTE; 8.4.6. Prova de inscrição no
cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma
vez que deixa de atender os requisitos deste Edital.

09/06/2022 - 16:13:07 Sistema O fornecedor K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI foi inabilitado para o item 0004 pelo
pregoeiro.

09/06/2022 - 16:13:07 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES EIRELI com lance de R$ 889,99.

09/06/2022 - 16:15:03 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 18:14 do dia 09/06/2022.

09/06/2022 - 16:15:03 Sistema Motivo: Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da
administração, mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa
apresente composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de
comprovar o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a
secretaria de Saúde deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da
proposta caso não comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

09/06/2022 - 16:17:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 18:17 do dia 09/06/2022.
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09/06/2022 - 16:17:07 Sistema Motivo: Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da
administração, mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa
apresente composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de
comprovar o valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a
secretaria de Saúde deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da
proposta caso não comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

09/06/2022 - 16:25:27 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

09/06/2022 - 16:33:16 Sistema A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.

09/06/2022 - 18:45:09 Pregoeiro Senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã as 14hrs.

10/06/2022 - 14:28:24 Pregoeiro Boa tarde senhores.

10/06/2022 - 20:28:08 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos na segunda feira dia
13/06/2022 as 14 hrs

13/06/2022 - 14:14:29 Pregoeiro Boa tarde senhores, devido o conflito de horario com o outro certame, iremos manter a suspensão do
processoo e retornaremos amanhã 09hrs.

14/06/2022 - 09:05:25 Pregoeiro Bom dia senhores

14/06/2022 - 18:59:02 Pregoeiro Senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã as 14hrs.

15/06/2022 - 14:21:47 Pregoeiro Boa tarde senhores,

15/06/2022 - 18:36:51 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos na sexta-feira dia
17/06/2022 as 14hrs.

17/06/2022 - 14:17:48 Pregoeiro Boa tarde senhores.

17/06/2022 - 19:17:49 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos na segunda feira as 09 hrs

20/06/2022 - 09:08:01 Pregoeiro Bom dia senhores.

20/06/2022 - 18:50:28 Pregoeiro Senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã as 09hrs.

21/06/2022 - 12:12:02 Pregoeiro Bom dia senhores, estamos com problema de conexão de internet, por favor permaneçam conectados,
daremos continuidade na analise das documentações.

21/06/2022 - 12:55:34 Pregoeiro Senhores, as intenções de recurso deverão ser feitas quando o senhor pregoeiro liberar a fase para as
intenções, as mesmas deverão ser justificadas/motivadas.

21/06/2022 - 12:56:12 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0012.

21/06/2022 - 12:56:12 Sistema Intenção: Senhor pregoeiro, atente-se no documento que foi anexado em sua solicitação de deligência, pois
há todos os elementos sobre a exequibilidade do valor que foi ofertado, reitero ainda que esta empresa
comercializa produtos de sua própria fabricação. Solicito que V.Sª. Reveja sua decisão para que não haja
outras medidas cabíveis junto a este processo licitatório.

21/06/2022 - 12:56:12 Sistema Justificativa: Conforme dito no chat, as intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta,
justificada, sendo assim, indefiro, pois a fase de intenções não foi aberta pelo pregoeiro.

21/06/2022 - 13:00:42 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.

21/06/2022 - 13:00:42 Sistema Intenção: Prezado(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), viemos por meio deste manifestar intenção de recurso, uma vez
que fomos desclassificados por não apresentar notas fiscais de entrada. Pela LGPD, notas fiscais são
documentos contábeis da empresa, entrando em capo de sigilo e não podendo ser encaminhadas.

21/06/2022 - 13:00:42 Sistema Justificativa: Senhores, nota fiscal não é documento sigiloso e sim fiscal, mediante aos fatos mantenho a
desclassificação.

21/06/2022 - 13:01:37 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI.

21/06/2022 - 13:01:37 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI.

21/06/2022 - 13:01:37 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI.

21/06/2022 - 13:01:37 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI.

21/06/2022 - 13:01:37 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI.

21/06/2022 - 13:01:52 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor G.P. VEZONO EIRELI.

21/06/2022 - 13:01:52 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor G.P. VEZONO EIRELI.

21/06/2022 - 13:02:08 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

21/06/2022 - 13:02:08 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

21/06/2022 - 13:02:20 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI.

21/06/2022 - 13:02:29 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO.

21/06/2022 - 13:02:39 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI.

21/06/2022 - 13:02:39 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI.

21/06/2022 - 13:02:39 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI.

21/06/2022 - 13:02:49 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAGNA MÉDICA LTDA.

21/06/2022 - 13:02:58 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME.

21/06/2022 - 13:03:13 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

21/06/2022 - 13:03:21 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2022 às 13:23.

21/06/2022 - 14:32:57 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 24/06/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 29/06/2022 às 18:00.
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04/07/2022 - 10:58:51 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

04/07/2022 - 10:59:04 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 10:59:04 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 10:59:04 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 10:59:04 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 10:59:04 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 10:59:04 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 10:59:04 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 10:59:04 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 10:59:04 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 10:59:04 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 10:59:04 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 10:59:04 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 10:59:04 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 10:59:04 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 10:59:04 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 10:59:04 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 10:59:04 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

03/08/2022 - 11:51:18 Sistema O item 0003 teve a adjudicação revertida por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

03/08/2022 - 11:51:18 Sistema Motivo: Após uma nova análise, foi constatado que a empresa deixou de atender todos os itens dos editais,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide por inabilitar a empresa, uma vez que a empresa
não cumpriu com todos os requisitos editalícios.

03/08/2022 - 11:51:46 Sistema O item 0007 teve a adjudicação revertida por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

03/08/2022 - 11:51:46 Sistema Motivo: Após uma nova análise, foi constatado que a empresa deixou de atender todos os itens dos editais,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide por inabilitar a empresa, uma vez que a empresa
não cumpriu com todos os requisitos editalícios.

03/08/2022 - 12:58:05 Sistema O fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA foi rejeitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

03/08/2022 - 12:58:05 Sistema Motivo: Após uma nova análise, foi constatado que a empresa deixou de atender todos os itens dos editais,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide por inabilitar a empresa, uma vez que a empresa
não cumpriu com todos os requisitos editalícios

03/08/2022 - 12:58:05 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$
34.450,00.

03/08/2022 - 12:58:17 Sistema O fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA foi rejeitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

03/08/2022 - 12:58:17 Sistema Motivo: Após uma nova análise, foi constatado que a empresa deixou de atender todos os itens dos editais,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide por inabilitar a empresa, uma vez que a empresa
não cumpriu com todos os requisitos editalícios

03/08/2022 - 12:58:17 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$
5.174,00.

03/08/2022 - 12:58:25 Sistema O item 0003 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

03/08/2022 - 12:58:32 Sistema O item 0007 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro

Viviane Regina dos Santos Lobato Pantoja

Apoio
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