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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Moju
Prefeitura Municipal de Moju

Registro de Preços Eletrônico - 202208100017

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

07/11/2022 15:04 07/11/2022 15:05 14/11/2022 15:00 18/11/2022 09:59 18/11/2022 10:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 ACETILCISTEINA 100MG/ML INJETÁVEL 6,50 1.000 AMP Aceito

0002 ACEBROFILINA 10 MG/ML 120ML 17,85 1.800 FR Aceito

0003 ACEBROFILINA 5MG/ML 120ML 15,26 1.800 FR Aceito

0004 ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO
DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML +
3MG/ML INJETÁVEL

8,73 4.500 AMP Aceito

0005 ACETILCISTEINA 20MG/ML XPE INF. 22,00 18.000 FR Aceito

0006 ACETILCISTEINA 40MG/ML XPE. ADT. 22,00 18.000 FR Aceito

0007 ACICLOVIR 200 MG 0,52 18.000 CPR Aceito

0008 ACICLOVIR 50 MG/G CREME 6,08 2.700 TBT Aceito

0009 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG 0,17 162.000 CPR Aceito

0010 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG 0,60 27.000 CPR Aceito

0011 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG/5 ML IM/IV 8,37 13.500 AMP Aceito

0012 ÁCIDO ASCÓRBICO GOTAS 3,73 3.000 FR Aceito

0013 ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML 30ML 10,77 1.000 FR Aceito

0014 ÁCIDO FÓLICO 5MG 0,17 135.000 CPR Aceito

0015 ÁCIDO TRANEXÂNICO 50MG/ML IV 12,82 4.500 AMP Aceito

0016 ADRENALINA, HEMITARTARATO DE 1MG/ML 5,46 1.800 AMP Aceito

0017 ÁGUA BIDESTILADA 10ML 1,38 9.000 AMP Aceito

0018 ÁGUA DESTILADA DE 500 ML 9,39 2.700 FR Aceito

0019 ALBENDAZOL 200MG 1,09 135.000 CPR Aceito

0020 ALBENDAZOL 400MG 1,31 54.000 CPR Aceito

0021 ALBENDAZOL 40MG/ML (FRASCO 10ML) 2,45 18.000 FR Aceito

0022 ALCACHOFRA (CYNARA SCOLYMUS L.) 0,74 5.000 CP Aceito

0023 ALENDRONATO DE SÓDIO 150MG 2,50 5.000 CPR Aceito

0024 ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG 2,88 900 CPR Aceito

0025 ALPROSTADIL 10MCG PÓ LIOFIOLIZADO +
DILUENTE

56,00 2.000 FR Aceito

0026 AMBROXOL, CLORIDRATO DE 15 MG/5 ML 7,03 7.200 FR Aceito

0027 AMBROXOL, CLORIDRATO DE 30 MG/5 ML 6,40 7.200 FR Aceito

0028 AMICACINA, SULFATO DE 250MG/ML 12,87 5.400 AMP Aceito

0029 AMICACINA, SULFATO DE 50MG/ML 16,33 4.500 AMP Aceito

0030 AMINOFILINA 24MG/ML IV 6,24 2.700 AMP Aceito

0031 AMIODARONA 50 MG/ML 4,69 1.800 AMP Aceito

0032 AMOXICILINA 100MG/ML 150ML 10,05 10.000 FR Aceito

0033 AMOXICILINA 500MG COMP. 0,83 135.000 CPR Aceito

0034 AMOXICILINA 50MG/ML (FRASCO 60 ML) 5,73 9.000 FR Aceito

0035 AMPICILINA 250MG/5ML SUSP. 8,56 6.300 FR Aceito

0036 AMPICILINA 500MG 1,08 108.000 CPR Aceito

0037 AMPICILINA SÓDICA 1G INJ. 9,50 10.800 FR Aceito

0038 ANLODIPINO 10 MG 0,22 20.000 CPR Aceito

0039 ANLODIPINO 5 MG 0,14 9.000 CPR Aceito

0040 ATENOLOL 100 MG 0,24 50.000 CPR Aceito
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0041 ATENOLOL 25 MG 0,21 50.000 CPR Aceito

0042 ATENOLOL 50 MG 0,14 36.000 CPR Aceito

0043 ATROPINA, SULFATO DE 0,25 MG/ML 1,66 1.800 AMP Aceito

0044 AZITROMICINA 40MG/ML 16,31 6.300 FR Aceito

0045 AZITROMICINA 500MG 2,69 54.000 CPR Aceito

0046 BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI +
POTÁSSICA 100.000 UI

26,00 3.600 FR Aceito

0047 BENZILPENICILINA BEZATINA 600.000 UI, COM
4 ML

18,75 7.200 FR Aceito

0048 BENZILPENICILINA BEZATINA 1.200.000 UI,
COM 4 ML

20,94 9.000 FR Aceito

0049 BENZILPENICILINA BEZATINACRISTALINA
POTÁSSICA 5000.000 UI

21,63 1.800 FR Aceito

0050 BENZOATO DE BENZILA 25% TÓPICO 15,19 5.400 FR Aceito

0051 BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML (FRASCO
100ML)

15,73 7.200 FR Aceito

0052 BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GOTAS 2,47 1.000 FR Aceito

0053 BROMOPRIDA 5MG/ML INJETÁVEL 5,62 6.000 AMP Aceito

0054 BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA, CLORIDRATO DE
5MG/ML +GLICOSE 8MG/ML

13,19 3.600 AMP Aceito

0055 BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA +
DIPIRONA SÓDICA GOTAS

13,72 4.500 FR Aceito

0056 BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA 4,83 3.600 AMP Aceito

0057 BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA +
DIPIRONA SÓDICA 4 MG/500MG IM/IV

5,83 13.500 AMP Aceito

0058 CAPTOPRIL 12,5 MG 0,14 100.000 CPR Aceito

0059 CAPTOPRIL 25 MG 0,13 225.000 CPR Aceito

0060 CAPTOPRIL 50 MG 0,34 100.000 CPR Aceito

0061 CARBOCISTEINA 20MG/ML (100ML) 10,07 30.000 FR Aceito

0062 CARBOCISTEINA 50MG/ML (100ML) 10,80 30.000 FR Aceito

0063 CARVEDILOL 12,5 MG 0,48 18.000 CPR Aceito

0064 CARVEDILOL 25 MG 0,66 18.000 CPR Aceito

0065 CARVEDILOL 3,125 MG 0,24 18.000 CPR Aceito

0066 CARVEDILOL 6,25 MG 0,27 18.000 CPR Aceito

0067 CEFALEXINA 50 MG/ML (FRASCO100 ML) 12,60 7.200 FR Aceito

0068 CEFALEXINA 500 MG 0,93 126.000 CPR Aceito

0069 CEFALOTINA SÓDICA 1G 16,40 13.500 FR Aceito

0070 CEFTRIAXONA 1G, IV 17,10 7.200 FR Aceito

0071 CETOCONAZOL 20MG + BETAMETASONA
0,5MG + NEOMICINA 2,5MG (BISN30G)

15,50 20.000 TBT Aceito

0072 CETOCONAZOL 2% (CREME) 6,69 7.200 TBT Aceito

0073 CETOCONAZOL 200 MG COMP. 0,81 54.000 CPR Aceito

0074 CETOCONAZOL 20MG/ML (2%) XAMPU 15,37 900 FR Aceito

0075 CETOPROFENO 100 MG 2,53 27.000 CPR Aceito

0076 CETOPROFENO 100MG IV 12,19 4.500 FR Aceito

0077 CETOPROFENO 50MG/ML IM 7,54 7.200 AMP Aceito

0078 CIMETIDINA 150MG/ML IM/IV 7,54 9.000 AMP Aceito

0079 CIMETIDINA 200 MG 0,53 54.000 CPR Aceito

0080 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500 MG 0,55 81.000 CPR Aceito

0081 CLORAFENICOL 1G 14,16 5.400 FR Aceito

0082 CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10 ML 1,35 3.600 AMP Aceito

0083 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML 6,91 4.500 FR Aceito

0084 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML 7,95 5.400 FR Aceito

0085 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 30ML 2,38 900 FR Aceito

0086 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML 8,75 9.000 FR Aceito

0087 CLORETO DE SÓDIO 10% 10 ML 0,43 5.400 AMP Aceito

0088 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG 0,58 45.000 CPR Aceito

0089 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10
MG/ML GOTAS

2,07 4.500 FR Aceito

0090 CLOTRIMAZOL 10MG/G CREME VAG. 14,87 4.500 TBT Aceito

0091 COLAGENASE 0,6 UI + CLORAFENICOL 0,01 G 35,37 450 TBT Aceito

0092 COLECALCIFEROL 500MG + 400UI 0,40 10.000 CPR Aceito
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0093 COLECALCIFEROL 600MG + 400UI 0,38 10.000 CPR Aceito

0094 COMPLEXO B 2ML/ML IM/IV 5,24 13.500 AMP Aceito

0095 DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML IM/EV 5,02 1.350 AMP Aceito

0096 DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR 3,93 6.300 FR Aceito

0097 DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) CREME 3,09 7.200 TBT Aceito

0098 DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO DE
2MG/ML

7,75 16.200 FR Aceito

0099 DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO DE
4MG/ML

8,12 16.200 FR Aceito

0100 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 0,4
MG/ML 100ML

3,97 7.200 FR Aceito

0101 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 2MG 0,26 27.000 CPR Aceito

0102 DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG 0,42 135.000 CPR Aceito

0103 DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG 0,26 135.000 CPR Aceito

0104 DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG/3ML IM 3,69 36.000 AMP Aceito

0105 DICLOFENACO DE SÓDIO GOTAS 15MG/ML 8,58 4.500 FR Aceito

0106 DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% 1000ML 35,37 1.800 FR Aceito

0107 DIGOXINA 0,25 MG 0,40 36.000 CPR Aceito

0108 DIPIRONA GOTAS 10ML 2,50 72.000 FR Aceito

0109 DIPIRONA SÓDICA 500MG 0,50 90.000 CPR Aceito

0110 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML IM/IV 5,14 7.200 AMP Aceito

0111 DRAMIM B6 2ML 4,96 2.000 AMP Aceito

0112 ENALAPRIL 10 MG 0,20 50.000 CPR Aceito

0113 ENALAPRIL 20 MG 0,30 18.000 CPR Aceito

0114 ENALAPRIL 5 MG 0,19 30.000 CPR Aceito

0115 ENOXAPARINA 20MG INJ. 45,50 1.000 FR Aceito

0116 ENOXAPARINA 40MG INJ. 65,50 1.000 FR Aceito

0117 ENOXAPARINA 60MG INJ. 85,45 1.000 FR Aceito

0118 ENOXAPARINA 80MG INJ. 95,35 1.000 FR Aceito

0119 ERITROMICINA, ESTOLATO 500MG 1,29 54.000 CPR Aceito

0120 ERITROMICINA, ESTOLATO 50MG/ML 10,61 4.500 FR Aceito

0121 ESPIRONOLACTONA 100 MG 0,91 9.000 CPR Aceito

0122 ESPIRONOLACTONA 50 MG 1,18 15.000 CPR Aceito

0123 ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL 19,38 1.350 TBT Aceito

0124 ETILEFRINA, CLORIDRATO DE 10MG/ ML 5,38 1.800 AMP Aceito

0125 FLUCONAZOL 150MG 1,28 27.000 CPR Aceito

0126 FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO +
FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 160+60MG/ML

9,03 540 FR Aceito

0127 FUROSEMIDA 10MG/ML IM/IV 2,93 7.200 AMP Aceito

0128 FUROSEMIDA 40MG 0,20 63.000 CPR Aceito

0129 GENTAMICINA, SULFATO DE 20 MG/ML 2,72 4.500 AMP Aceito

0130 GENTAMICINA, SULFATO DE 40 MG/ML IM/IV 3,46 5.400 AMP Aceito

0131 GENTAMICINA, SULFATO DE 80 MG/ML 4,49 8.100 AMP Aceito

0132 GLIBENCLAMIDA 5 MG 0,13 225.000 CPR Aceito

0133 GLICOSE 25% 10 ML 1,12 9.000 AMP Aceito

0134 GLICOSE 50% 10ML 1,30 9.000 AMP Aceito

0135 GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) 0,5
MG 120ML

4,59 4.500 FR Aceito

0136 HEPARINA 25.000UI INJ. 45,37 500 FR Aceito

0137 HIDRALAZINA 20MG/ML IM/IV 14,01 1.800 AMP Aceito

0138 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 0,13 108.000 CPR Aceito

0139 HIDROCORTISONA, 100MG 6,06 21.600 FR Aceito

0140 HIDROCORTISONA, 500MG 10,03 27.000 FR Aceito

0141 HIDROCORTISONA, ACETATO 10 MG/G (1%)
CREME

15,35 1.800 TBT Aceito

0142 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG/ML +
HIDRÓXIDO MAGNÉSIO 40MG

4,65 7.200 FR Aceito

0143 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML (100ML) 4,04 7.200 FR Aceito

0144 IBUPROFENO 300MG COMP. 0,49 72.000 CPR Aceito

0145 IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 3,46 6.300 FR Aceito
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0146 IBUPROFENO 600MG COMP. 0,52 108.000 CPR Aceito

0147 IMUNOGLOBULINA RHO D 300MCG 311,00 90 FR Aceito

0148 IODETO DE POTÁSSIO XAROPE 100ML 8,75 4.500 FR Aceito

0149 IPRATRÓPIO, BROMETO DE 0,25 MG/ML 2,83 1.350 FR Aceito

0150 ITRACONAZOL 100MG 1,53 18.000 CP Aceito

0151 IVERMECTINA 6MG 2,73 27.000 CPR Aceito

0152 LACTULOSE 667 MG/ML (120ML) 15,63 10.000 FR Aceito

0153 LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG+25MG 3,14 27.000 CPR Aceito

0154 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG 0,49 9.000 CPR Aceito

0155 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG 0,63 9.000 CPR Aceito

0156 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG 0,77 9.000 CPR Aceito

0157 LIDOCAINA GELEIA 30G 4,75 1.000 TBT Aceito

0158 LIDOCAÍNA SPRAY 100 MG/ML (50ML) 75,50 500 FR Aceito

0159 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 2% C/ VASO
20ML

9,03 1.800 FR Aceito

0160 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 2% S/ VASO
20ML

10,54 1.800 FR Aceito

0161 LORATADINA 10MG 0,45 18.000 CPR Aceito

0162 LORATADINA 1MG/ML, FRASCO 100 ML 5,82 5.400 FR Aceito

0163 LOSARTANA POTÁSSICA 100MG 0,98 10.000 CPR Aceito

0164 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG 0,35 270.000 CPR Aceito

0165 MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2 MG/ML 4,83 7.200 AMP Aceito

0166 MEBENDAZOL 100MG 0,93 36.000 CPR Aceito

0167 MEBENDAZOL 20MG/ML SOL. ORAL 30ML 3,53 9.000 FR Aceito

0168 METFORMINA, CLORIDRATO DE 500 MG 0,32 72.000 CPR Aceito

0169 METFORMINA, CLORIDRATO DE 850 MG 0,32 180.000 CPR Aceito

0170 METILDOPA 250MG 1,25 90.000 CPR Aceito

0171 METILDOPA 500MG 2,67 100.000 CPR Aceito

0172 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 5MG/ML 1,58 27.000 AMP Aceito

0173 METRONIDAZOL 100 MG/G (10%) CREME
VAGINAL

15,77 6.300 TBT Aceito

0174 METRONIDAZOL 250MG 0,34 90.000 CPR Aceito

0175 METRONIDAZOL 250MG + NISTATINA
100.000UI

15,95 5.400 TBT Aceito

0176 METRONIDAZOL 400MG 1,10 9.000 CPR Aceito

0177 METRONIDAZOL 500MG 100ML INJ. 15,33 5.400 FR Aceito

0178 MICONAZOL, NITRATO DE 2% (20 MG/ML)
CREME DERMATOLÓGICO

45,70 3.600 TBT Aceito

0179 MICONAZOL, NITRATO DE 2% (20 MG/ML)
CREME VAGINAL 80G

14,72 6.300 TBT Aceito

0180 NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G 4,68 5.400 TBT Aceito

0181 NORADRENALINA 4MG INJ. 15,50 500 AMP Aceito

0182 NIFEDIPINO 10MG 0,97 5.400 CPR Aceito

0183 NIFEDIPINO 20MG 0,66 72.000 CPR Aceito

0184 NIMESULIDA 100MG COMP. 0,27 30.000 CPR Aceito

0185 NIMESULIDA 50MG/ML SUSP. ORAL 3,02 5.400 FR Aceito

0186 NISTATINA 100.000 UI/ML SUP. ORAL 6,18 5.400 FR Aceito

0187 NISTATINA 25.000UI/G CREME VAG. 13,86 4.500 TBT Aceito

0188 OCITOCINA 5 UI/ML EV 5,18 7.200 AMP Aceito

0189 ÓLEO MINERAL 100 ML 7,19 1.350 FR Aceito

0190 OMEPRAZOL 10MG 0,34 50.000 CPR Aceito

0191 OMEPRAZOL 20MG 0,32 100.000 CPR Aceito

0192 OMEPRAZOL 40MG 0,48 50.000 CPR Aceito

0193 OXACILINA SÓDICA 500MG 4,74 5.400 FR Aceito

0194 PARACETAMOL 200MG/ML 15ML 2,76 9.000 FR Aceito

0195 PARACETAMOL 500MG 0,45 108.000 CPR Aceito

0196 PARACETAMOL 750MG 0,64 36.000 CPR Aceito

0197 PERMETRINA 10MG/G (1%) LOÇÃO 8,98 900 FR Aceito

0198 PIRACETAM 200MG/ML 5,08 3.600 AMP Aceito

0199 POLIVITAMÍNICO (COMPLEXO B) 100 ML 8,97 5.400 FR Aceito
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0200 POLIVITAMÍNICO (COMPLEXO B) 0,77 72.000 CPR Aceito

0201 PREDNISOLONA, FOSFATO DISSÓDICO
1MG/ML 60 ML

12,53 2.700 FR Aceito

0202 PREDNISOLONA, FOSFATO DISSÓDICO
3MG/ML 60 ML

13,78 5.000 FR Aceito

0203 PREDNISONA 20MG 0,45 63.000 CPR Aceito

0204 PREDNISONA 5MG 0,40 54.000 CPR Aceito

0205 PROMETAZINA 25MG 0,40 225.000 CPR Aceito

0206 PROMETAZINA, CLORIDRATO DE 25MG/ML 5,65 18.000 AMP Aceito

0207 PROPRANOLOL 40MG 0,16 108.000 CPR Aceito

0208 RANITIDINA 150 MG 0,48 72.000 CPR Aceito

0209 RANITIDINA 300 MG 0,69 75.000 CPR Aceito

0210 RANITIDINA, CLORIDRATO DE 25MG/ML IM/IV 5,06 19.800 AMP Aceito

0211 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 1,63 13.500 ENV Aceito

0212 SALBUTAMOL, SULFATO DE 2MG/5ML 100ML 3,44 4.500 FR Aceito

0213 SECNIDAZOL 1000MG 2,67 63.000 CPR Aceito

0214 SECNIDAZOL 450MG 7,17 3.600 FR Aceito

0215 SIMETICONA 40MG 0,51 54.000 CPR Aceito

0216 SIMETICONA 75MG/ML 4,13 7.200 FR Aceito

0217 SINVASTATINA 10MG 0,28 45.000 CPR Aceito

0218 SINVASTATINA 20MG 0,31 45.000 CPR Aceito

0219 SINVASTATINA 40MG 0,38 35.000 CPR Aceito

0220 SORO RINGER C/LACTATO 500 ML 9,24 10.800 FR Aceito

0221 SOLUÇÃO DE GELATINA 3,5% 500ML 55,30 540 FR Aceito

0222 SOLUÇÃO DE MANITOL 20% 250 ML 13,03 1.350 FR Aceito

0223 SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML 9,12 4.500 FR Aceito

0224 SORO GLICOSADO 5 % 250 ML 7,46 5.400 FR Aceito

0225 SORO GLICOSADO 5 % 500 ML 7,74 9.000 FR Aceito

0226 SORO RINGER SIMPLES 500 ML 9,24 5.400 FR Aceito

0227 SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G (1%) 50G 13,69 1.800 TBT Aceito

0228 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40
MG/ML + 8MG/ML SUSP. ORAL

8,06 9.000 FR Aceito

0229 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG
+80 MG

0,43 72.000 CPR Aceito

0230 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 MG
+160 MG

0,62 80.000 CPR Aceito

0231 SULFATIAZINA DE PRATA 400G 61,00 300 POTE Aceito

0232 SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 5,59 7.200 AMP Aceito

0233 SULFATO FERROSO 25 MG/ML 30ML 2,38 4.500 FR Aceito

0234 SULFATO FERROSO 40 MG 0,19 180.000 CPR Aceito

0235 SULFATO FERROSO 5MG/ML 100ML 2,42 7.200 FR Aceito

0236 TINIDAZOL + MICONAZOL CREME VAG. 22,53 2.250 TBT Aceito

0237 VANCOMICINA 500MG 35,37 1.000 FR Aceito

0238 VERAPAMIL 80MG 0,40 25.000 CPR Aceito

0239 VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10MG/ML IM/SC 6,87 4.500 AMP Aceito

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 08.676.370/0001-55

2 R C Zagallo Marques & Cia Ltda 83.929.976/0001-70

3 GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42.092.374/0001-24

4 Ativa Médico Cirurgica Ltda. 09.182.725/0001-12

5 NORDIC COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 43.433.429/0001-85

6 c j a parente 83.646.307/0001-91

7 CECHETTI & KEDIZ – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EPP - LTDA 26.965.609/0001-99

8 PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP 07.851.653/0001-23

9 ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42.946.717/0001-70

10 ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28.911.309/0001-52
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11 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23.312.871/0001-46

12 ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA 40.455.009/0001-01

13 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME 20.489.064/0001-05

14 JES FONSECA COMERCIO 04.707.391/0001-30

15 MCW Produtos Medicos e Hospitalares 94.389.400/0001-84

16 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 29.043.834/0001-66

17 MARTINELLI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 45.517.600/0001-60

18 F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63

19 NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34.772.843/0001-28

20 STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA 06.106.005/0001-80

21 Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-26

22 ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36.850.210/0001-16

23 POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10

24 CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40.274.237/0001-85

25 CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

07/11/2022 6- Edital PE SRP - Medicamentos - assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

18/11/2022 - 17:34 Negociação aberta para o processo
202208100017

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/11/2022 - 17:34 Negociação aberta para o processo
202208100017

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
2,11,18,50,78,81,84,86,124,130,131,148,182,223,224 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/11/2022 - 17:34 Negociação aberta para o processo
202208100017

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,34,44,61,169 do processo
202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/11/2022 - 17:34 Negociação aberta para o processo
202208100017

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
4,10,12,13,15,16,20,27,30,43,49,53,54,58,64,65,66,74,76,79,83,85,88,89,91,93,94,95,106,107,111,114,119,121,129,137,142,158,161,176,181,190,197,207,208,209,210,214,217,222,226,232,235,237
do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/11/2022 - 17:34 Negociação aberta para o processo
202208100017

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,6,71 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/11/2022 - 17:34 Negociação aberta para o processo
202208100017

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
7,9,14,17,19,21,26,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,45,51,52,55,60,62,67,68,69,70,73,80,82,87,90,97,101,102,105,108,109,112,113,120,125,128,144,146,151,157,159,160,162,163,165,166,168,170,171,172,173,174,175,177,178,179,180,183,184,185,186,187,188,189,191,192,193,194,195,196,199,200,201,202,203,204,205,206,211,212,213,216,218,219,220,221,225,228,229,230,233,236,239
do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/11/2022 - 17:34 Negociação aberta para o processo
202208100017

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
8,46,56,72,77,96,100,103,110,126,132,138,152,153,234 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/11/2022 - 17:34 Negociação aberta para o processo
202208100017

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
22,23,25,92,122,123,149,198,227,231,238 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/11/2022 - 17:34 Negociação aberta para o processo
202208100017

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 24 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/11/2022 - 17:34 Negociação aberta para o processo
202208100017

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 28,29,47,48,104,117,133,139,140 do
processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/11/2022 - 17:34 Negociação aberta para o processo
202208100017

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 40 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/11/2022 - 17:34 Negociação aberta para o processo
202208100017

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 57,99,115,116,118 do processo
202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/11/2022 - 17:34 Negociação aberta para o processo
202208100017

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 59,164 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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18/11/2022 - 17:34 Negociação aberta para o processo
202208100017

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 63,98,141,150,154,155,156 do
processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/11/2022 - 17:34 Negociação aberta para o processo
202208100017

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 75 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/11/2022 - 17:34 Negociação aberta para o processo
202208100017

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 127,134,135,143,145,147,167 do
processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/11/2022 - 17:34 Negociação aberta para o processo
202208100017

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 136,215 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/11/2022 - 10:16 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2022 às 12:16.

21/11/2022 - 16:14 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0116 para o
fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi
definida pelo pregoeiro para 21/11/2022 às 16:34, encerrando às 16:39:00.

21/11/2022 - 16:49 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0156 para o
fornecedor JES FONSECA COMERCIO foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2022 às 17:09,
encerrando às 17:14:00.

21/11/2022 - 17:08 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0169 para o
fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi
definida pelo pregoeiro para 21/11/2022 às 17:28, encerrando às 17:33:00.

21/11/2022 - 17:16 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0003 para o
fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2022 às
17:36, encerrando às 17:41:00.

22/11/2022 - 15:13 Documentos solicitados para o
processo 202208100017

Foram solicitadas diligências no item 0044 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/11/2022 - 15:14 Documentos solicitados para o
processo 202208100017

Foram solicitadas diligências no item 0075 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/11/2022 - 15:14 Documentos solicitados para o
processo 202208100017

Foram solicitadas diligências no item 0118 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/11/2022 - 15:15 Documentos solicitados para o
processo 202208100017

Foram solicitadas diligências no item 0141 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/11/2022 - 15:15 Documentos solicitados para o
processo 202208100017

Foram solicitadas diligências no item 0150 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/11/2022 - 15:16 Documentos solicitados para o
processo 202208100017

Foram solicitadas diligências no item 0169 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/11/2022 - 15:17 Documentos solicitados para o
processo 202208100017

Foram solicitadas diligências no item 0164 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/11/2022 - 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 0234 para o
fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi
definida pelo pregoeiro para 23/11/2022 às 11:29, encerrando às 11:34:00.

23/11/2022 - 11:13 Documentos solicitados para o
processo 202208100017

Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/11/2022 - 11:14 Documentos solicitados para o
processo 202208100017

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/11/2022 - 11:44 Documentos solicitados para o
processo 202208100017

Foram solicitadas diligências no item 0164 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/11/2022 - 11:46 Documentos solicitados para o
processo 202208100017

Foram solicitadas diligências no item 0234 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/11/2022 - 13:57 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0096 para o
fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP foi definida pelo pregoeiro para 23/11/2022 às
14:17, encerrando às 14:22:00.

23/11/2022 - 16:15 Documentos solicitados para o
processo 202208100017

Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/11/2022 - 16:16 Documentos solicitados para o
processo 202208100017

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/11/2022 - 16:16 Documentos solicitados para o
processo 202208100017

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/11/2022 - 16:17 Documentos solicitados para o
processo 202208100017

Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo 202208100017.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 Acetilcisteina 100mg/ml
injetável

JES FONSECA
COMERCIO

AMP Fluimicil / BLAU
FARMACÊUTICA

6,14 1.000 6.140,00

0002 Acebrofilina 10 mg/ml
120ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 13,15 1.800 23.670,00

0003 Acebrofilina 5mg/ml
120ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 6,15 1.800 11.070,00

0004 Acetato de betametasona
+ fosfato dissódico de
betametasona 3mg/ml +
3mg/ml injetável

JES FONSECA
COMERCIO

AMP CELESTONE
SOLUSPAN / UNIÃO
QUÍMICA

8,72 4.500 39.240,00

0005 Acetilcisteina 20mg/ml
xpe Inf.

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

GEOLAB GEOLAB 8,85 18.000 159.300,00

0006 Acetilcisteina 40mg/ml
xpe. Adt.

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

GEOLAB GEOLAB 12,40 18.000 223.200,00

0007 Aciclovir 200 mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PHARLAB PHARLAB 0,23 18.000 4.140,00

0008 Aciclovir 50 mg/g creme PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 2,28 2.700 6.156,00

0009 Ácido Acetilsalicílico 100
mg

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

IMEC IMEC 0,04 162.000 6.480,00

0010 Ácido Acetilsalicílico 500
mg

JES FONSECA
COMERCIO

COMP ASPIRINA / EMS S/A 0,18 27.000 4.860,00

0011 Ácido Ascórbico 500mg/5
ml IM/IV

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

SANTISA SANTISA 5,79 13.500 78.165,00

0012 Ácido Ascórbico gotas JES FONSECA
COMERCIO

FR VITER C / NATULAB
LABORATÓRIO

1,49 3.000 4.470,00

0013 Ácido Fólico 0,2mg/ml
30ml

JES FONSECA
COMERCIO

FR AFOLIC INFANTIL /
NATULAB
LABORATÓRIO

5,00 1.000 5.000,00

0014 Ácido Fólico 5mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

NATULAB NATULAB 0,03 135.000 4.050,00

0015 Ácido Tranexânico
50mg/ml IV

JES FONSECA
COMERCIO

AMP TRANSAMIN /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

4,08 4.500 18.360,00

0016 Adrenalina, Hemitartarato
de 1mg/ml

JES FONSECA
COMERCIO

AMP Adren / HYPOFARMA 1,09 1.800 1.962,00

0017 Água bidestilada 10ml PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

FARMACE FARMACE 0,37 9.000 3.330,00

0018 Água destilada de 500 ml JES FONSECA
COMERCIO

FR FARMACE -AGUA PARA
INJEÇÃO / FARMACE

6,20 2.700 16.740,00

0019 Albendazol 200mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,80 135.000 108.000,00

0020 Albendazol 400mg JES FONSECA
COMERCIO

CP ZENTEL / PRATI
DONADUZZI

0,32 54.000 17.280,00

0021 Albendazol 40mg/ml
(frasco 10ml)

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

GEOLAB GEOLAB 1,35 18.000 24.300,00

0022 Alcachofra (Cynara
scolymus L.)

c j a parente CÁPSULA ALCACHOFRA/NATULAB 0,60 5.000 3.000,00

0023 Alendronato de sódio
150mg

c j a parente COMPRIMIDO GENÉRICO/EMS 2,10 5.000 10.500,00

0024 Alendronato de sódio
70mg

c j a parente COMPRIMIDO GENÉRICO/EMS 1,82 900 1.638,00

0025 Alprostadil 10mcg pó
liofiolizado + diluente

c j a parente FRASCO CAVERJECT/PFIZER 41,80 2.000 83.600,00

0026 Ambroxol, Cloridrato de
15 mg/5 ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

NATULAB NATULAB 3,50 7.200 25.200,00

0027 Ambroxol, Cloridrato de
30 mg/5 ml

JES FONSECA
COMERCIO

FR MUCOSOLVAN /
FARMACE

4,90 7.200 35.280,00

0028 Amicacina, Sulfato de
250mg/ml

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

AMPOLA TEUTO 8,98 5.400 48.492,00

0029 Amicacina, Sulfato de
50mg/ml

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

AMPOLA TEUTO 4,98 4.500 22.410,00

0030 Aminofilina 24mg/ml IV JES FONSECA
COMERCIO

AMP Aminofilina / FARMACE 5,23 2.700 14.121,00

0031 Amiodarona 50 mg/ml PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

HIPOLABOR HIPOLABOR 2,28 1.800 4.104,00

0032 Amoxicilina 100mg/ml
150ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 9,90 10.000 99.000,00
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0033 Amoxicilina 500mg comp. PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,26 135.000 35.100,00

0034 Amoxicilina 50mg/ml
(frasco 60 ml)

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 5,40 9.000 48.600,00

0035 Ampicilina 250mg/5ml
SUSP.

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 5,99 6.300 37.737,00

0036 Ampicilina 500mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,47 108.000 50.760,00

0037 Ampicilina Sódica 1g inj. PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

BLAU BLAU 3,23 10.800 34.884,00

0038 Anlodipino 10 mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

GEOLAB GEOLAB 0,09 20.000 1.800,00

0039 Anlodipino 5 mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

GEOLAB GEOLAB 0,04 9.000 360,00

0040 Atenolol 100 mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,10 50.000 5.000,00

0041 Atenolol 25 mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,04 50.000 2.000,00

0042 Atenolol 50 mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,06 36.000 2.160,00

0043 Atropina, sulfato de 0,25
mg/ml

JES FONSECA
COMERCIO

AMP ATROPION /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

0,52 1.800 936,00

0044 Azitromicina 40mg/ml PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PHARLAB PHARLAB 9,15 6.300 57.645,00

0045 Azitromicina 500mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PHARLAB PHARLAB 0,79 54.000 42.660,00

0046 Benzilpenicilina Procaína
300.000 UI + Potássica
100.000 UI

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

FURP FURP 5,69 3.600 20.484,00

0047 Benzilpenicilina Bezatina
600.000 UI, com 4 ml

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

FRASCO TEUTO 8,40 7.200 60.480,00

0048 Benzilpenicilina Bezatina
1.200.000 UI, com 4 Ml

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

FRASCO TEUTO 8,60 9.000 77.400,00

0049 Benzilpenicilina
BezatinaCristalina
Potássica 5000.000 UI

JES FONSECA
COMERCIO

FR ARICILINA / BLAU
FARMACÊUTICA

7,00 1.800 12.600,00

0050 Benzoato de Benzila 25%
tópico

JES FONSECA
COMERCIO

FR ESCAB-IFAL / IFAL 11,90 5.400 64.260,00

0051 Benzoilmetronidazol
40mg/ml (frasco 100Ml)

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

BELFAR BELFAR 9,30 7.200 66.960,00

0052 Bromoprida 4mg/ml 20ml
gotas

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 2,19 1.000 2.190,00

0053 Bromoprida 5MG/ML
injetável

JES FONSECA
COMERCIO

AMP Digesan / HIPOLABOR
FARMACEUTICA

1,50 6.000 9.000,00

0054 Bupivacaína Hiperbárica,
Cloridrato de 5mg/ml
+Glicose 8mg/ml

JES FONSECA
COMERCIO

AMP CLO.BUPI. + GLI.
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

3,70 3.600 13.320,00

0055 Butilbrometo de
Escopalamina + Dipirona
Sódica gotas

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

NATULAB NATULAB 7,25 4.500 32.625,00

0056 Butilbrometo de
Escopalamina

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

FARMACE FARMACE 1,32 3.600 4.752,00

0057 Butilbrometo de
Escopalamina + Dipirona
Sódica 4 mg/500mg IM/IV

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

HIPOLABOR HIPOLABOR 3,90 13.500 52.650,00

0058 Captopril 12,5 mg JES FONSECA
COMERCIO

COMP CAPOTEN / PRATI
DONADUZZI

0,10 100.000 10.000,00

0059 Captopril 25 mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

GEOLAB GEOLAB 0,06 225.000 13.500,00

0060 Captopril 50 mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,04 100.000 4.000,00

0061 Carbocisteina 20mg/ml
(100ml)

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 4,60 30.000 138.000,00

0062 Carbocisteina 50mg/ml
(100ml)

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 4,50 30.000 135.000,00

0063 Carvedilol 12,5 mg JES FONSECA
COMERCIO

COMP COREG / GERMED
FARMACEUTICA

0,35 18.000 6.300,00

0064 Carvedilol 25 mg JES FONSECA
COMERCIO

COMP COREG / GERMED
FARMACEUTICA

0,10 18.000 1.800,00

0065 Carvedilol 3,125 mg JES FONSECA
COMERCIO

COMP COREG / GERMED
FARMACEUTICA

0,05 18.000 900,00

0066 Carvedilol 6,25 mg JES FONSECA
COMERCIO

COMP COREG / GERMED
FARMACEUTICA

0,05 18.000 900,00

0067 Cefalexina 50 mg/ml
(frasco100 ml)

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

TEUTO TEUTO 11,90 7.200 85.680,00
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0068 Cefalexina 500 mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

TEUTO TEUTO 0,50 126.000 63.000,00

0069 Cefalotina Sódica 1g PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

BLAU BLAU 4,25 13.500 57.375,00

0070 Ceftriaxona 1g, IV PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

BLAU BLAU 3,85 7.200 27.720,00

0071 Cetoconazol 20mg +
Betametasona 0,5mg +
Neomicina 2,5mg
(Bisn30g)

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

GEOLAB GEOLAB 5,75 20.000 115.000,00

0072 Cetoconazol 2%
(CREME)

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

CIMED CIMED 3,72 7.200 26.784,00

0073 Cetoconazol 200 mg
comp.

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,32 54.000 17.280,00

0074 Cetoconazol 20mg/ml
(2%) xampu

JES FONSECA
COMERCIO

FR NIZORAL / CIMED
INDUSTRIA

13,00 900 11.700,00

0075 Cetoprofeno 100 mg JES FONSECA
COMERCIO

COMP NIZORAL / CIMED
INDUSTRIA

2,53 27.000 68.310,00

0076 Cetoprofeno 100mg IV JES FONSECA
COMERCIO

FR PROFENID IV /
EUROFARMA

4,90 4.500 22.050,00

0077 Cetoprofeno 50mg/ml IM PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

U. QUIMICA U. QUIMICA 2,90 7.200 20.880,00

0078 Cimetidina 150mg/ml
IM/IV

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

AMPOLA TEUTO 2,50 9.000 22.500,00

0079 Cimetidina 200 mg JES FONSECA
COMERCIO

COMP TAGAMET® / PRATI
DONADUZZI

0,20 54.000 10.800,00

0080 Ciprofloxacino, Cloridrato
de 500 mg

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,17 81.000 13.770,00

0081 Clorafenicol 1g JES FONSECA
COMERCIO

FR ARIFENICOL /
FRESENIUS

9,50 5.400 51.300,00

0082 Cloreto de Potássio 10%
10 ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

HALEX HALEX 0,36 3.600 1.296,00

0083 Cloreto de Sódio 0,9%
100 ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

HALEX HALEX 5,80 4.500 26.100,00

0084 Cloreto de Sódio 0,9%
250 ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

HALEX HALEX 6,40 5.400 34.560,00

0085 Cloreto de Sódio 0,9%
30ml

JES FONSECA
COMERCIO

FR CLORETO DE SODIO /
FARMACE

1,99 900 1.791,00

0086 Cloreto de Sódio 0,9%
500 ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

HALEX HALEX 7,90 9.000 71.100,00

0087 Cloreto de Sódio 10% 10
ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

HALEX HALEX 0,38 5.400 2.052,00

0088 Cloridrato de
Metoclopramida 10 mg

JES FONSECA
COMERCIO

COMP PLABEL / BELFAR LTDA 0,04 45.000 1.800,00

0089 Cloridrato de
Metoclopramida 10 mg/ml
GOTAS

JES FONSECA
COMERCIO

FR PLABEL / BELFAR LTDA 1,10 4.500 4.950,00

0090 Clotrimazol 10mg/g creme
vag.

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,85 4.500 3.825,00

0091 Colagenase 0,6 UI +
Clorafenicol 0,01 g

JES FONSECA
COMERCIO

TB Kollag. com Clor. /
CRISTÁLIA

15,00 450 6.750,00

0092 Colecalciferol 500mg +
400UI

c j a parente COMPRIMIDO VITAMINA D3/ALTHAIA 0,25 10.000 2.500,00

0093 Colecalciferol 600mg +
400UI

c j a parente COMPRIMIDO VITAMINA D3/ALTHAIA 0,28 10.000 2.800,00

0094 Complexo B 2ml/ml IM/IV PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

HYPOFARMA HYPOFARMA 4,20 13.500 56.700,00

0095 Deslanosídeo 0,2 mg/ml
IM/EV

JES FONSECA
COMERCIO

AMP DESLANOL / UNIÃO
QUÍMICA

1,80 1.350 2.430,00

0096 Dexametasona 0,1mg/ml
elixir

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

FARMACE FARMACE 2,85 6.300 17.955,00

0097 Dexametasona 1mg/g
(0,1%) creme

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 1,82 7.200 13.104,00

0098 Dexametasona, fosfato
Dissódico de 2mg/ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

FARMACE FARMACE 2,92 16.200 47.304,00

0099 Dexametasona, fosfato
Dissódico de 4mg/ml

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

FRASCO TEUTO 2,95 16.200 47.790,00

0100 Dexclorfeniramina,
Maleato de 0,4 mg/ml
100ML

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 2,85 7.200 20.520,00

0101 Dexclorfeniramina,
Maleato de 2mg

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

GEOLAB GEOLAB 0,05 27.000 1.350,00

0102 Diclofenaco de Potássio
50 mg

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

GEOLAB GEOLAB 0,10 135.000 13.500,00
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0103 Diclofenaco de Sódio 50
mg

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

COMPRIMIDO GEOLAB 0,11 135.000 14.850,00

0104 Diclofenaco de Sódio
75mg/3ml IM

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

AMPOLA FARMACE 1,47 36.000 52.920,00

0105 Diclofenaco de sódio
gotas 15mg/ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

CIMED CIMED 7,45 4.500 33.525,00

0106 Digliconato de clorexidina
2% 1000ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

REYMER REYMER 28,50 1.800 51.300,00

0107 Digoxina 0,25 mg JES FONSECA
COMERCIO

COMP Wellcome Digoxina /
PHARLAB

0,07 36.000 2.520,00

0108 Dipirona Gotas 10ml PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

FARMACE FARMACE 1,52 72.000 109.440,00

0109 Dipirona Sódica 500mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,14 90.000 12.600,00

0110 Dipirona Sódica
500mg/ml IM/IV

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

SANTISA SANTISA 2,65 7.200 19.080,00

0111 Dramim B6 2ml JES FONSECA
COMERCIO

AMP Dramin B6 DL / COSMED 3,90 2.000 7.800,00

0112 Enalapril 10 mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PHARLAB PHARLAB 0,03 50.000 1.500,00

0113 Enalapril 20 mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PHARLAB PHARLAB 0,06 18.000 1.080,00

0114 Enalapril 5 mg JES FONSECA
COMERCIO

COMP RENITEC / VITAMEDIC 0,10 30.000 3.000,00

0115 Enoxaparina 20mg inj. JES FONSECA
COMERCIO

FR CUTENOX / MYLAN
LABORATORIOS

28,10 1.000 28.100,00

0116 Enoxaparina 40mg inj. R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

FRASCO CRISTALIA 24,38 1.000 24.380,00

0117 Enoxaparina 60mg inj. R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

FRASCO CRISTALIA 27,50 1.000 27.500,00

0118 Enoxaparina 80mg inj. JES FONSECA
COMERCIO

FR CUTENOX / MYLAN
LABORATORIOS

63,00 1.000 63.000,00

0119 Eritromicina, estolato
500mg

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 1,05 54.000 56.700,00

0120 Eritromicina, estolato
50mg/ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 5,10 4.500 22.950,00

0121 Espironolactona 100 mg c j a parente COMPRIMIDO GENÉRICO/HIPOLABOR 0,60 9.000 5.400,00

0122 Espironolactona 50 mg c j a parente COMPRIMIDO GENÉRICO/HIPOLABOR 0,20 15.000 3.000,00

0123 Estriol 1mg/g creme
vaginal

c j a parente TUBO GENÉRICO/BIOLAB 9,40 1.350 12.690,00

0124 Etilefrina, Cloridrato de
10mg/ ml

JES FONSECA
COMERCIO

AMP ETILEFRIL / UNIÃO
QUÍMICA

2,90 1.800 5.220,00

0125 Fluconazol 150mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

CIMED CIMED 0,42 27.000 11.340,00

0126 Fosfato de sódio
monobásico + Fosfato de
sódio dibásico
160+60mg/ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

NATULAB NATULAB 7,82 540 4.222,80

0127 Furosemida 10mg/ml
IM/IV

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

AMPOLA TEUTO 1,95 7.200 14.040,00

0128 Furosemida 40mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

GEOLAB GEOLAB 0,04 63.000 2.520,00

0129 Gentamicina, Sulfato de
20 mg/ml

JES FONSECA
COMERCIO

AMP GENTAMICIN /
FRESENIUS

1,00 4.500 4.500,00

0130 Gentamicina, Sulfato de
40 mg/ml IM/IV

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

AMPOLA FRESENIUS 1,95 5.400 10.530,00

0131 Gentamicina, Sulfato de
80 mg/ml

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

AMPOLA FRESENIUS 2,15 8.100 17.415,00

0132 Glibenclamida 5 mg R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

COMPRIMIDO GEOLAB 0,06 225.000 13.500,00

0133 Glicose 25% 10 ml R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

AMPOLA FARMACE 0,65 9.000 5.850,00

0134 Glicose 50% 10ml PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

HALEX HALEX 0,72 9.000 6.480,00

0135 Guaco (Mikania
glomerata Spreng) 0,5 mg
120ML

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

NATULAB NATULAB 4,00 4.500 18.000,00

0136 Heparina 25.000UI inj. JES FONSECA
COMERCIO

FR HEPAMAX-S / BLAU 14,00 500 7.000,00

0137 Hidralazina 20mg/ml
IM/IV

JES FONSECA
COMERCIO

AMP NEPRESOL / CRISTÁLIA 3,90 1.800 7.020,00

0138 Hidroclorotiazida 25mg R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

COMPRIMIDO NEOQUIMICA 0,06 108.000 6.480,00
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0139 Hidrocortisona, 100mg R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

FRASCO TEUTO 3,49 21.600 75.384,00

0140 Hidrocortisona, 500mg R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

FRASCO TEUTO 5,95 27.000 160.650,00

0141 Hidrocortisona, acetato 10
mg/g (1%) creme

JES FONSECA
COMERCIO

TB CORTISONAL / BLAU
FARMACÊUTICA

8,00 1.800 14.400,00

0142 Hidróxido de Alumínio
60mg/ml + Hidróxido
Magnésio 40mg

JES FONSECA
COMERCIO

FR GASTROL /
BRAINFARMA

2,50 7.200 18.000,00

0143 Hidróxido de Alumínio
61,5 mg/ml (100ml)

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

NATULAB NATULAB 3,00 7.200 21.600,00

0144 Ibuprofeno 300mg comp. PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

GEOLAB `GEOLAB 0,18 72.000 12.960,00

0145 Ibuprofeno 50mg/ml gotas R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

FRASCO NATULAB 2,83 6.300 17.829,00

0146 Ibuprofeno 600mg comp. PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,19 108.000 20.520,00

0147 Imunoglobulina RHO D
300mcg

JES FONSECA
COMERCIO

FR Hizentra / CSL BEHRING 290,00 90 26.100,00

0148 Iodeto de Potássio xarope
100ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

BELFAR BELFAR 7,65 4.500 34.425,00

0149 Ipratrópio, Brometo de
0,25 mg/ml

c j a parente FRASCO GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

1,10 1.350 1.485,00

0150 Itraconazol 100mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

GEOLAB GEOLAB 1,50 18.000 27.000,00

0151 Ivermectina 6mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

VITAMEDIC VITAMEDIC 0,30 27.000 8.100,00

0152 Lactulose 667 mg/ml
(120ml)

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

NATURELIFE NATURELIFE 6,00 10.000 60.000,00

0153 Levodopa + Carbidopa
250mg+25mg

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

TEUTO TEUTO 0,80 27.000 21.600,00

0154 Levotiroxina sódica 100
mcg

c j a parente COMPRIMIDO PURAN T4/SANOFI
AVENTIS

0,36 9.000 3.240,00

0155 Levotiroxina sódica 25
mcg

c j a parente COMPRIMIDO PURAN T4/SANOFI
AVENTIS

0,49 9.000 4.410,00

0156 Levotiroxina sódica 50
mcg

c j a parente COMPRIMIDO PURAN T4/SANOFI
AVENTIS

0,76 9.000 6.840,00

0157 Lidocaina Geleia 30g PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PHARLAB PHARLAB 2,48 1.000 2.480,00

0158 Lidocaína Spray 100
mg/ml (50ml)

JES FONSECA
COMERCIO

FR XYLOCAÍNA SP. /
HIPOLABOR

35,50 500 17.750,00

0159 Lidocaína, Cloridrato de
2% C/ Vaso 20ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

CRISTALIA CRISTALIA 6,90 1.800 12.420,00

0160 Lidocaína, Cloridrato de
2% S/ Vaso 20ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

HIPOLABOR HIPOLABOR 6,90 1.800 12.420,00

0161 Loratadina 10mg JES FONSECA
COMERCIO

COMP CLARITIN /
BRAINFARMA

0,02 18.000 360,00

0162 Loratadina 1mg/ml, frasco
100 ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 3,68 5.400 19.872,00

0163 Losartana Potássica
100mg

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,29 10.000 2.900,00

0164 Losartana Potássica 50
mg

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,12 270.000 32.400,00

0165 Maleato de
Metilergometrina 0,2
mg/ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

U. QUIMICA U. QUIMICA 1,90 7.200 13.680,00

0166 Mebendazol 100mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

BELFAR BELFAR 0,26 36.000 9.360,00

0167 Mebendazol 20mg/ml sol.
Oral 30ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

NATULAB NATULAB 2,30 9.000 20.700,00

0168 Metformina, Cloridrato de
500 mg

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,07 72.000 5.040,00

0169 Metformina, Cloridrato de
850 mg

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

COMPRIMIDO PRATI DONADUZZI 0,16 180.000 28.800,00

0170 Metildopa 250mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

E M S E M S 0,49 90.000 44.100,00

0171 Metildopa 500mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

E M S E M S 0,80 100.000 80.000,00

0172 Metoclopramida,
Cloridrato de 5mg/ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

FARMACE FARMACE 0,55 27.000 14.850,00

0173 Metronidazol 100 mg/g
(10%) creme vaginal

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 5,00 6.300 31.500,00

0174 Metronidazol 250mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,15 90.000 13.500,00
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0175 Metronidazol 250mg +
Nistatina 100.000UI

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 6,00 5.400 32.400,00

0176 Metronidazol 400mg JES FONSECA
COMERCIO

COMP Flagyl / PRATI
DONADUZZI

0,05 9.000 450,00

0177 Metronidazol 500mg
100ml inj.

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

FARMACE FARMACE 7,00 5.400 37.800,00

0178 Miconazol, nitrato de 2%
(20 mg/ml) creme
dermatológico

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 2,35 3.600 8.460,00

0179 Miconazol, nitrato de 2%
(20 mg/ml) creme vaginal
80G

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 7,00 6.300 44.100,00

0180 Neomicina 5mg/g +
Bacitracina 250UI/g

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 1,70 5.400 9.180,00

0181 Noradrenalina 4mg inj. JES FONSECA
COMERCIO

AMP NORADREM /
HIPOLABOR

0,90 500 450,00

0182 Nifedipino 10mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

NEOQUIMICA NEOQUIMICA 0,18 5.400 972,00

0183 Nifedipino 20mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

NEOQUIMICA NEOQUIMICA 0,08 72.000 5.760,00

0184 Nimesulida 100mg comp. PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI `PRATI 0,07 30.000 2.100,00

0185 Nimesulida 50mg/ml
susp. Oral

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

GEOLAB GEOLAB 1,75 5.400 9.450,00

0186 Nistatina 100.000 UI/ml
Sup. Oral

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 3,00 5.400 16.200,00

0187 Nistatina 25.000UI/g
creme vag.

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 4,99 4.500 22.455,00

0188 Ocitocina 5 UI/ml EV PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

U. QUIMICA U. QUIMICA 1,50 7.200 10.800,00

0189 Óleo Mineral 100 ml PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

NATULAB NATULAB 3,50 1.350 4.725,00

0190 Omeprazol 10mg JES FONSECA
COMERCIO

CP Peprazol / GERMED 0,05 50.000 2.500,00

0191 Omeprazol 20mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

GEOLAB GEOLAB 0,07 100.000 7.000,00

0192 Omeprazol 40mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

BELFAR BELFAR 0,27 50.000 13.500,00

0193 Oxacilina Sódica 500mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

BLAU BLAU 0,97 5.400 5.238,00

0194 Paracetamol 200mg/ml
15ML

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

FARMACE FARMACE 1,29 9.000 11.610,00

0195 Paracetamol 500mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,09 108.000 9.720,00

0196 Paracetamol 750mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,12 36.000 4.320,00

0197 Permetrina 10mg/g (1%)
LOÇÃO

JES FONSECA
COMERCIO

FR KWELL / PRATI
DONADUZZI

1,80 900 1.620,00

0198 Piracetam 200mg/ml c j a parente AMPOLA PIRACETAM/SANOFI
AVENTIS

1,80 3.600 6.480,00

0199 Polivitamínico (complexo
B) 100 ML

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 2,90 5.400 15.660,00

0200 Polivitamínico (complexo
B)

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

BELFAR `BELFAR 0,04 72.000 2.880,00

0201 Prednisolona, fosfato
dissódico 1mg/ml 60 ML

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 4,90 2.700 13.230,00

0202 Prednisolona, fosfato
dissódico 3mg/ml 60 ML

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 4,90 5.000 24.500,00

0203 Prednisona 20mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

CRISTALIA CRISTALIA 0,18 63.000 11.340,00

0204 Prednisona 5mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

CRISTALIA CRISTALIA 0,05 54.000 2.700,00

0205 Prometazina 25mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

CRISTALIA CRISTALIA 0,09 225.000 20.250,00

0206 Prometazina, cloridrato de
25mg/ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

CRISTALIA CRISTALIA 1,90 18.000 34.200,00

0207 Propranolol 40mg JES FONSECA
COMERCIO

COMP PROPRANOLOL / PRATI
DONADUZZI

0,01 108.000 1.080,00

0208 Ranitidina 150 mg JES FONSECA
COMERCIO

COMP ULTIDIN / GEOLAB 0,08 72.000 5.760,00

0209 Ranitidina 300 mg JES FONSECA
COMERCIO

COMP ULTIDIN / GEOLAB 0,09 75.000 6.750,00

0210 Ranitidina, cloridrato de
25mg/ml IM/IV

JES FONSECA
COMERCIO

AMP Antak / FARMACE 2,90 19.800 57.420,00
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0211 Sais para Reidratação
Oral

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

NATULAB NATULAB 0,65 13.500 8.775,00

0212 Salbutamol, Sulfato de
2mg/5ml 100ML

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

NATULAB NATULAB 1,40 4.500 6.300,00

0213 Secnidazol 1000mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

GLOBO GLOBO 0,90 63.000 56.700,00

0214 Secnidazol 450mg JES FONSECA
COMERCIO

FR SECNIDAL / PRATI
DONADUZZI

3,10 3.600 11.160,00

0215 Simeticona 40mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,18 54.000 9.720,00

0216 Simeticona 75mg/ml PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 1,72 7.200 12.384,00

0217 Sinvastatina 10mg JES FONSECA
COMERCIO

COMP ZOCOR / MULTILAB 0,02 45.000 900,00

0218 Sinvastatina 20mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PHARLAB `PHARLAB 0,05 45.000 2.250,00

0219 Sinvastatina 40mg PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PHARLAB PHARLAB 0,15 35.000 5.250,00

0220 Soro Ringer c/lactato 500
ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

HALEX HALEX 7,00 10.800 75.600,00

0221 Solução de Gelatina 3,5%
500ML

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

HALEX HALEX 20,00 540 10.800,00

0222 Solução de Manitol 20%
250 ml

JES FONSECA
COMERCIO

FR JP MANITOL / JP
INDUSTRIA

2,10 1.350 2.835,00

0223 Soro Glicofisiológico 500
ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

HALEX HALEX 7,00 4.500 31.500,00

0224 Soro Glicosado 5 % 250
ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

HALEX HALEX 5,00 5.400 27.000,00

0225 Soro Glicosado 5 % 500
ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

HALEX HALEX 6,00 9.000 54.000,00

0226 Soro Ringer simples 500
ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

HALEX HALEX 6,00 5.400 32.400,00

0227 Sulfadiazina de Prata 10
mg/g (1%) 50G

c j a parente TUBO GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

4,50 1.800 8.100,00

0228 Sulfametoxazol +
Trimetoprima 40 mg/ml +
8mg/ml susp. Oral

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

TEUTO TEUTO 5,90 9.000 53.100,00

0229 Sulfametoxazol +
Trimetoprima 400 mg +80
mg

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,20 72.000 14.400,00

0230 Sulfametoxazol +
Trimetoprima 800 mg
+160 mg

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

PRATI PRATI 0,42 80.000 33.600,00

0231 Sulfatiazina de Prata
400g

c j a parente POTE GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

28,00 300 8.400,00

0232 Sulfato de Magnésio 50% JES FONSECA
COMERCIO

AMP SAMTEC / SAMTEC 5,59 7.200 40.248,00

0233 Sulfato Ferroso 25 mg/ml
30ml

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

NATULAB NATULAB 1,00 4.500 4.500,00

0234 Sulfato Ferroso 40 mg R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

COMPRIMIDO PHARMASCIENSE 0,08 180.000 14.400,00

0235 Sulfato Ferroso 5mg/ml
100ml

JES FONSECA
COMERCIO

FR SULFERBEL / BELFAR
LTDA

1,40 7.200 10.080,00

0236 Tinidazol + Miconazol
creme vag.

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

TEUTO `TEUTO 7,90 2.250 17.775,00

0237 Vancomicina 500mg JES FONSECA
COMERCIO

FR VANCOCINA CP /
ANTIBIÓTICOS DO
BRASIL

1,20 1.000 1.200,00

0238 Verapamil 80mg c j a parente COMPRIMIDO GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

0,21 25.000 5.250,00

0239 Vitamina K
(Fitomenadiona) 10mg/ml
IM/SC

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

CRISTALIA CRISTALIA 2,20 4.500 9.900,00

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.
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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 - Acetilcisteina 100mg/ml injetável
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

AMP Fluimicil / BLAU
FARMACÊUTICA

1.000 R$ 6,50 R$ 6.500,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:18:50

Genérico União Química 1.000 R$ 6,50 R$ 6.500,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

U. QUIMICA U. QUIMICA 1.000 R$ 6,50 R$ 6.500,00 Não

0002 - Acebrofilina 10 mg/ml 120ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:17

FRS CIMED
143810131

1.800 R$ 17,85 R$ 32.130,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
08:59:37

PRATI PRATI 1.800 R$ 15,00 R$ 27.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

FR Fluimicil / BLAU
FARMACÊUTICA

1.800 R$ 17,85 R$ 32.130,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:45

unidade globo 1.800 R$ 30,00 R$ 54.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

BRAINFARMA BRAINFARMA 1.800 R$ 17,85 R$ 32.130,00 Não

0003 - Acebrofilina 5mg/ml 120ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:50

PRATI PRATI 1.800 R$ 15,26 R$ 27.468,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:30

FRS PRATI 125680159 1.800 R$ 10,00 R$ 18.000,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:05:04

PRATI PRATI 1.800 R$ 14,00 R$ 25.200,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

FR Fluimicil / BLAU
FARMACÊUTICA

1.800 R$ 15,26 R$ 27.468,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:31

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

1.800 R$ 10,71 R$ 19.278,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:45

unidade prati 1.800 R$ 15,00 R$ 27.000,00 Sim

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
22:16:25

FR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

1.800 R$ 6,98 R$ 12.564,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

BRAINFARMA BRAINFARMA 1.800 R$ 15,26 R$ 27.468,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

1.800 R$ 15,26 R$ 27.468,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

1.800 R$ 7,83 R$ 14.094,00 Não

0004 - Acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona 3mg/ml + 3mg/ml injetável
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

AMP CELESTONE
SOLUSPAN /
UNIÃO QUÍMICA

4.500 R$ 8,73 R$ 39.285,00 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

18/11/2022 -
00:42:05

1 X 1ML MANTECORP 4.500 R$ 24,00 R$ 108.000,00 Sim

0005 - Acetilcisteina 20mg/ml xpe Inf.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:05:25

GEOLAB GEOLAB 18.000 R$ 17,00 R$ 306.000,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:15:36

CISTEIL GEOLAB 18.000 R$ 11,90 R$ 214.200,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

FR CELESTONE
SOLUSPAN /
UNIÃO QUÍMICA

18.000 R$ 22,00 R$ 396.000,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:56

unidade geolab 18.000 R$ 17,00 R$ 306.000,00 Sim

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
20:03:05

FR GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

18.000 R$ 10,40 R$ 187.200,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

GEOLAB GEOLAB 18.000 R$ 22,00 R$ 396.000,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

GEOLAB GEOLAB 18.000 R$ 22,00 R$ 396.000,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:44

GEOLAB GEOLAB 18.000 R$ 15,00 R$ 270.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

CISTEIL GEOLAB 18.000 R$ 10,94 R$ 196.920,00 Não

0006 - Acetilcisteina 40mg/ml xpe. Adt.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:05:42

GEOLAB GEOLAB 18.000 R$ 19,00 R$ 342.000,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:15:46

CISTEIL GEOLAB 18.000 R$ 14,90 R$ 268.200,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

FR CELESTONE
SOLUSPAN /
UNIÃO QUÍMICA

18.000 R$ 22,00 R$ 396.000,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:58

unidade geolab 18.000 R$ 25,00 R$ 450.000,00 Sim

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
20:04:08

FR GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

18.000 R$ 14,30 R$ 257.400,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

GEOLAB GEOLAB 18.000 R$ 22,00 R$ 396.000,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

GEOLAB GEOLAB 18.000 R$ 22,00 R$ 396.000,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:44

AIRELA AIRELA 18.000 R$ 20,00 R$ 360.000,00 Sim

0007 - Aciclovir 200 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:49

PRATI PRATI 18.000 R$ 0,52 R$ 9.360,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:19

CPR PHARLAB
141070097

18.000 R$ 0,52 R$ 9.360,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:06:03

PHARLAB PHARLAB 18.000 R$ 0,45 R$ 8.100,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
16:13:03

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

18.000 R$ 0,52 R$ 9.360,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:24:47

CX 500 HERVIRAX/PHARLAB 18.000 R$ 0,52 R$ 9.360,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

COMP CELESTONE
SOLUSPAN /
UNIÃO QUÍMICA

18.000 R$ 0,52 R$ 9.360,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:31

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

18.000 R$ 0,24 R$ 4.320,00 Não

MARTINELLI
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

45.517.600/0001-
60

17/11/2022 -
14:48:22

genérico prati 18.000 R$ 0,50 R$ 9.000,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:56

unidade pharlab 18.000 R$ 2,00 R$ 36.000,00 Sim

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
20:04:32

CPR PHARLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S.A.

18.000 R$ 0,33 R$ 5.940,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI PRATI 18.000 R$ 0,52 R$ 9.360,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HERVIRAX
PHARLAB

HERVIRAX
PHARLAB

18.000 R$ 0,26 R$ 4.680,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:00:28

COMPRIMIDO PHARLAB 18.000 R$ 0,52 R$ 9.360,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:45

PHARLAB PHARLAB 18.000 R$ 1,00 R$ 18.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

18.000 R$ 0,35 R$ 6.300,00 Não

0008 - Aciclovir 50 mg/g creme
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:50

PRATI PRATI 2.700 R$ 6,08 R$ 16.416,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:17

TB CIMED
143810023

2.700 R$ 6,08 R$ 16.416,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:06:20

PRATI PRATI 2.700 R$ 5,80 R$ 15.660,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:41:58

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

2.700 R$ 6,08 R$ 16.416,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:24:48

CX 100 GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

2.700 R$ 6,08 R$ 16.416,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

TB CELESTONE
SOLUSPAN /
UNIÃO QUÍMICA

2.700 R$ 6,08 R$ 16.416,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:31

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

2.700 R$ 6,08 R$ 16.416,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:58

unidade prati 2.700 R$ 9,00 R$ 24.300,00 Sim
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NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
20:04:58

TB PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

2.700 R$ 3,37 R$ 9.099,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:32:18

CIMED(MG) CIMED(MG) 2.700 R$ 3,22 R$ 8.694,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

2.700 R$ 6,08 R$ 16.416,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

2.700 R$ 6,08 R$ 16.416,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:01:18

TUBO PRATI
DONADUZZI

2.700 R$ 6,08 R$ 16.416,00 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

18/11/2022 -
09:24:51

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

2.700 R$ 2,68 R$ 7.236,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:45

CIMED CIMED 2.700 R$ 5,00 R$ 13.500,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

2.700 R$ 3,49 R$ 9.423,00 Não

0009 - Ácido Acetilsalicílico 100 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:17

CPR BRASTERAPICO
100380109

162.000 R$ 0,07 R$ 11.340,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:06:42

IMEC IMEC 162.000 R$ 0,10 R$ 16.200,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:16:01

SALICETIL BRASTERAPICA 162.000 R$ 0,06 R$ 9.720,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:42:21

BRASTERAPICA BRASTERAPICA 162.000 R$ 0,09 R$ 14.580,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

COMP CELESTONE
SOLUSPAN /
UNIÃO QUÍMICA

162.000 R$ 0,17 R$ 27.540,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:32

BRASTERAPICA
INDUSTRIA
FARMACEUTICA
LTDA

BRASTERAPICA
INDUSTRIA
FARMACEUTICA
LTDA

162.000 R$ 0,05 R$ 8.100,00 Não

MARTINELLI
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

45.517.600/0001-
60

17/11/2022 -
14:49:05

genérico brasterapica 162.000 R$ 0,05 R$ 8.100,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:58

unidade brasterapica 162.000 R$ 0,70 R$ 113.400,00 Sim

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
20:05:20

CPR EMS S/A 162.000 R$ 0,09 R$ 14.580,00 Sim

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:08:53

BRASTERAPICA
INDUSTRIA
FARMACEUTICA
LTDA

BRASTERAPICA
INDUSTRIA
FARMACEUTICA
LTDA

162.000 R$ 0,05 R$ 8.100,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

IMEC IMEC 162.000 R$ 0,17 R$ 27.540,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

DORMEC IMEC DORMEC IMEC 162.000 R$ 0,06 R$ 9.720,00 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

18/11/2022 -
09:24:53

EMS EMS 162.000 R$ 0,05 R$ 8.100,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:45

BRASTERAPICA BRASTERAPICA 162.000 R$ 0,50 R$ 81.000,00 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 19 de 863

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

DORMEC IMEC 162.000 R$ 0,07 R$ 11.340,00 Não

0010 - Ácido Acetilsalicílico 500 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:07:45

IMEC IMEC 27.000 R$ 0,58 R$ 15.660,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

COMP ASPIRINA / EMS
S/A

27.000 R$ 0,60 R$ 16.200,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:58

unidade medquimica 27.000 R$ 2,00 R$ 54.000,00 Sim

0011 - Ácido Ascórbico 500mg/5 ml IM/IV
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:08:05

SANTISA SANTISA 13.500 R$ 7,90 R$ 106.650,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

AMP ASPIRINA / EMS
S/A

13.500 R$ 8,37 R$ 112.995,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:21:02

Genérico Santisa 13.500 R$ 8,37 R$ 112.995,00 Sim

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
22:19:27

AMP HYPOFARMA -
INSTITUTO DE
HYPODERMIA E
FA

13.500 R$ 5,85 R$ 78.975,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

SANTISA SANTISA 13.500 R$ 8,37 R$ 112.995,00 Não

0012 - Ácido Ascórbico gotas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:50

AIRELA AIRELA 3.000 R$ 3,73 R$ 11.190,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:08:23

NATULAB NATULAB 3.000 R$ 3,70 R$ 11.100,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

FR VITER C /
NATULAB
LABORATÓRIO

3.000 R$ 3,73 R$ 11.190,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:59

unidade airela 3.000 R$ 8,50 R$ 25.500,00 Sim

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
22:20:11

FR NATULAB
LABORATÓRIO
S.A

3.000 R$ 3,11 R$ 9.330,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

VITER C
NATULAB

VITER C
NATULAB

3.000 R$ 3,73 R$ 11.190,00 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

18/11/2022 -
09:25:41

NATULAB NATULAB 3.000 R$ 2,22 R$ 6.660,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

VITAXON C AIRELA 3.000 R$ 1,77 R$ 5.310,00 Não

0013 - Ácido Fólico 0,2mg/ml 30ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:50

AIRELA AIRELA 1.000 R$ 10,77 R$ 10.770,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:08:40

NATULAB NATULAB 1.000 R$ 9,90 R$ 9.900,00 Sim
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JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

FR AFOLIC INFANTIL
/ NATULAB
LABORATÓRIO

1.000 R$ 10,77 R$ 10.770,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:59

unidade airela 1.000 R$ 12,00 R$ 12.000,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

NATULAB NATULAB 1.000 R$ 10,77 R$ 10.770,00 Não

0014 - Ácido Fólico 5mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:50

HIPOLABOR HIPOLABOR 135.000 R$ 0,17 R$ 22.950,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:18

CPR HIPOLABOR
113430159

135.000 R$ 0,07 R$ 9.450,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:08:55

NATULAB NATULAB 135.000 R$ 0,05 R$ 6.750,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:42:45

HIPOLABOR HIPOLABOR 135.000 R$ 0,10 R$ 13.500,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

COMP AFOLIC INFANTIL
/ NATULAB
LABORATÓRIO

135.000 R$ 0,17 R$ 22.950,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:00

unidade neo quimica 135.000 R$ 1,30 R$ 175.500,00 Sim

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
22:20:56

CPR EMS S/A 135.000 R$ 0,09 R$ 12.150,00 Sim

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:09:15

NATULAB NATULAB 135.000 R$ 0,05 R$ 6.750,00 Não

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:33:37

HIPOLABOR-
M(MG)

HIPOLABOR-
M(MG)

135.000 R$ 0,04 R$ 5.400,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

HIPOLABOR HIPOLABOR 135.000 R$ 0,17 R$ 22.950,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

AFOLIC NATULAB AFOLIC NATULAB 135.000 R$ 0,06 R$ 8.100,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:01:56

COMPRIMIDO NATULAB 135.000 R$ 0,17 R$ 22.950,00 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

18/11/2022 -
09:26:59

HIPOLABOR HIPOLABOR 135.000 R$ 0,05 R$ 6.750,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:45

HIPOLABOR HIPOLABOR 135.000 R$ 0,50 R$ 67.500,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

HIPOFOL HIPOLABOR 135.000 R$ 0,08 R$ 10.800,00 Não

0015 - Ácido Tranexânico 50mg/ml IV
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:50

HIPOLABOR HIPOLABOR 4.500 R$ 12,82 R$ 57.690,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:18

AMP ZYDUS
156510045

4.500 R$ 12,82 R$ 57.690,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:09:16

NIKKHO NIKKHO 4.500 R$ 12,80 R$ 57.600,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:43:19

HIPOLABOR HIPOLABOR 4.500 R$ 12,82 R$ 57.690,00 Sim
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JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

AMP TRANSAMIN /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

4.500 R$ 12,82 R$ 57.690,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:32

HIPOLABOR HIPOLABOR 4.500 R$ 6,19 R$ 27.855,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:01

unidade zydus 4.500 R$ 18,00 R$ 81.000,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:22:34

Genérico Hipolabor 4.500 R$ 12,82 R$ 57.690,00 Sim

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
22:21:30

AMP HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

4.500 R$ 8,52 R$ 38.340,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:34:14

HIPOLABOR-
M(MG)

HIPOLABOR-
M(MG)

4.500 R$ 7,00 R$ 31.500,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

NIKKHO NIKKHO 4.500 R$ 12,82 R$ 57.690,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 4.500 R$ 12,82 R$ 57.690,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:02:33

AMPOLA HIPOLABOR 4.500 R$ 12,82 R$ 57.690,00 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

18/11/2022 -
09:27:11

NIKKHO NIKKHO 4.500 R$ 5,86 R$ 26.370,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO HIPOLABOR 4.500 R$ 8,10 R$ 36.450,00 Não

0016 - Adrenalina, Hemitartarato de 1mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:51

HYPOFARMA HYPOFARMA 1.800 R$ 5,46 R$ 9.828,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:30

AMP HIPOLABOR
113430001

1.800 R$ 5,46 R$ 9.828,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:09:33

HYPOFARMA HYPOFARMA 1.800 R$ 5,40 R$ 9.720,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

AMP Adren /
HYPOFARMA

1.800 R$ 5,46 R$ 9.828,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:23:47

Adren Hipolabor 1.800 R$ 5,46 R$ 9.828,00 Sim

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
22:23:46

AMP HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

1.800 R$ 2,21 R$ 3.978,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

HIPOLABOR HIPOLABOR 1.800 R$ 5,46 R$ 9.828,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

ADREN
HIPOLABOR

ADREN
HIPOLABOR

1.800 R$ 5,46 R$ 9.828,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:03:01

AMPOLA HYPOFARMA 1.800 R$ 5,46 R$ 9.828,00 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

18/11/2022 -
09:27:24

HYPOFARMA HYPOFARMA 1.800 R$ 1,48 R$ 2.664,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:45

HIPOLABOR HIPOLABOR 1.800 R$ 5,00 R$ 9.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

ADREN HIPOLABOR 1.800 R$ 2,35 R$ 4.230,00 Não

0017 - Água bidestilada 10ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:51

SAMTEC SAMTEC 9.000 R$ 1,38 R$ 12.420,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:23

AMP ISOFARMA
155920002

9.000 R$ 1,38 R$ 12.420,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:10:18

FARMACE FARMACE 9.000 R$ 0,90 R$ 8.100,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

AMP Adren /
HYPOFARMA

9.000 R$ 1,38 R$ 12.420,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:32

FARMARIN
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

FARMARIN
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

9.000 R$ 0,60 R$ 5.400,00 Não

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:09:28

FARMARIN FARMARIN 9.000 R$ 0,60 R$ 5.400,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

SAMTEC SAMTEC 9.000 R$ 1,38 R$ 12.420,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HALEX ISTAR HALEX ISTAR 9.000 R$ 1,38 R$ 12.420,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:03:30

AMPOLA EQUIPLEX 9.000 R$ 1,38 R$ 12.420,00 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

18/11/2022 -
09:27:33

SAMTEC SAMTEC 9.000 R$ 0,52 R$ 4.680,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:46

SAMTEC SAMTEC 9.000 R$ 1,00 R$ 9.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

ISOFARMA HALEX ISTAR 9.000 R$ 0,60 R$ 5.400,00 Não

0018 - Água destilada de 500 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:10:32

HALEX HALEX 2.700 R$ 9,20 R$ 24.840,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

FR FARMACE -AGUA
PARA INJEÇÃO /
FARMACE

2.700 R$ 9,39 R$ 25.353,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

FRESENIUSK FRESENIUSK 2.700 R$ 9,39 R$ 25.353,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

HALEX ISTAR HALEX ISTAR 2.700 R$ 8,43 R$ 22.761,00 Não

0019 - Albendazol 200mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:10:52

PRATI PRATI 135.000 R$ 0,80 R$ 108.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

CP FARMACE -AGUA
PARA INJEÇÃO /
FARMACE

135.000 R$ 1,09 R$ 147.150,00 Sim

0020 - Albendazol 400mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:51

PRATI PRATI 54.000 R$ 1,31 R$ 70.740,00 Não

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:01:36

ALBENDAZOL
400MG CPR
MAST GEN -
PRATI

NACIONAL 54.000 R$ 0,69 R$ 37.260,00 Não

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:16:22

GENERICO PRATI 54.000 R$ 0,54 R$ 29.160,00 Sim
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EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:43:45

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

54.000 R$ 1,31 R$ 70.740,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:24:48

CX 100 GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

54.000 R$ 1,31 R$ 70.740,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

CP ZENTEL / PRATI
DONADUZZI

54.000 R$ 1,31 R$ 70.740,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:32

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

54.000 R$ 1,31 R$ 70.740,00 Não

MARTINELLI
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

45.517.600/0001-
60

17/11/2022 -
14:52:51

genérico prati 54.000 R$ 0,60 R$ 32.400,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:02

unidade prati 54.000 R$ 2,00 R$ 108.000,00 Sim

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
22:24:31

CPR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

54.000 R$ 0,56 R$ 30.240,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

54.000 R$ 1,31 R$ 70.740,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

54.000 R$ 0,52 R$ 28.080,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:03:56

COMPRIMIDO PRATI
DONADUZZI

54.000 R$ 1,31 R$ 70.740,00 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

18/11/2022 -
09:27:45

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

54.000 R$ 0,44 R$ 23.760,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:46

PRATI PRATI 54.000 R$ 2,00 R$ 108.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

54.000 R$ 0,61 R$ 32.940,00 Não

0021 - Albendazol 40mg/ml (frasco 10ml)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:51

PRATI PRATI 18.000 R$ 2,45 R$ 44.100,00 Não

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:00:53

ALBENDAZOL 4%
10ML SUSP.GEN
PRATI

PRATI,DONADUZZI
& CIA LTDA

18.000 R$ 1,89 R$ 34.020,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:11:17

GEOLAB GEOLAB 18.000 R$ 2,20 R$ 39.600,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:16:42

GENERICO PRATI 18.000 R$ 2,30 R$ 41.400,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:24:49

CX 200 GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

18.000 R$ 2,45 R$ 44.100,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

FR ZENTEL / PRATI
DONADUZZI

18.000 R$ 2,45 R$ 44.100,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

18.000 R$ 2,45 R$ 44.100,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:03

unidade geolab 18.000 R$ 12,00 R$ 216.000,00 Sim

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
22:25:35

FR LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

18.000 R$ 2,34 R$ 42.120,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

18.000 R$ 2,45 R$ 44.100,00 Não
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POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

18.000 R$ 2,45 R$ 44.100,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:04:33

FRASCO PRATI
DONADUZZI

18.000 R$ 2,45 R$ 44.100,00 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

18/11/2022 -
09:41:26

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

18.000 R$ 1,36 R$ 24.480,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:47

GEOLAB GEOLAB 18.000 R$ 5,00 R$ 90.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

18.000 R$ 2,44 R$ 43.920,00 Não

0022 - Alcachofra (Cynara scolymus L.)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

CÁPSULA ALCACHOFRA
NATULAB /
NATULAB
LABORATÓRIO

5.000 R$ 0,74 R$ 3.700,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:11:52

CÁPSULA ALCACHOFRA/NATULAB 5.000 R$ 0,73 R$ 3.650,00 Não

0023 - Alendronato de sódio 150mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

COMP FOSAMAX / EMS
S/A

5.000 R$ 2,50 R$ 12.500,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:12:43

COMPRIMIDO GENÉRICO/EMS 5.000 R$ 2,49 R$ 12.450,00 Não

0024 - Alendronato de sódio 70mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:18

CPR ELOFAR
103850111

900 R$ 2,88 R$ 2.592,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:44:08

CELLERA CELLERA 900 R$ 2,88 R$ 2.592,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:24:49

CX 04 GENÉRICO/DELTA
CELLERA

900 R$ 2,88 R$ 2.592,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:49

COMP FOSAMAX / EMS
S/A

900 R$ 2,88 R$ 2.592,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:14:15

COMPRIMIDO GENÉRICO/EMS 900 R$ 2,87 R$ 2.583,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

BRAINFARMA BRAINFARMA 900 R$ 2,88 R$ 2.592,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:47

DELTA DELTA 900 R$ 2,00 R$ 1.800,00 Sim

0025 - Alprostadil 10mcg pó liofiolizado + diluente
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR CAVERJECT /
PFIZER BRASIL
LTDA

2.000 R$ 56,00 R$ 112.000,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:14:58

FRASCO CAVERJECT/PFIZER 2.000 R$ 55,90 R$ 111.800,00 Não

0026 - Ambroxol, Cloridrato de 15 mg/5 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:02:27

AMBROXOL
XPE.INF.15MG/5ML100ML
(BRONQTRA

NATULAB
LABORATORIO
LTDA.

7.200 R$ 4,25 R$ 30.600,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:11:38

NATULAB NATULAB 7.200 R$ 6,90 R$ 49.680,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:16:59

AMBROL BRASTERAPICA 7.200 R$ 7,90 R$ 56.880,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR CAVERJECT /
PFIZER BRASIL
LTDA

7.200 R$ 7,03 R$ 50.616,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:04

unidade brasterapica 7.200 R$ 16,00 R$ 115.200,00 Sim

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
22:28:24

FR EMS S/A 7.200 R$ 11,69 R$ 84.168,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

NATULAB NATULAB 7.200 R$ 7,03 R$ 50.616,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:47

BRASTERAPICA BRASTERAPICA 7.200 R$ 10,00 R$ 72.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO NATIVITA 7.200 R$ 8,74 R$ 62.928,00 Não

0027 - Ambroxol, Cloridrato de 30 mg/5 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:17:12

AMBROL BRASTERAPICA 7.200 R$ 8,50 R$ 61.200,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR MUCOSOLVAN /
FARMACE

7.200 R$ 6,40 R$ 46.080,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:04

unidade brasterapica 7.200 R$ 16,00 R$ 115.200,00 Sim

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
22:29:19

FR EMS S/A 7.200 R$ 11,69 R$ 84.168,00 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:47

BRASTERAPICA BRASTERAPICA 7.200 R$ 15,00 R$ 108.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO NATIVITA 7.200 R$ 8,74 R$ 62.928,00 Não

0028 - Amicacina, Sulfato de 250mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:12:03

TEUTO TEUTO 5.400 R$ 12,00 R$ 64.800,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

AMP MUCOSOLVAN /
FARMACE

5.400 R$ 12,87 R$ 69.498,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:33

FRESENIUS FRESENIUS 5.400 R$ 12,87 R$ 69.498,00 Não

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:26:30

Teuto Genérico 5.400 R$ 12,87 R$ 69.498,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:05:08

AMPOLA TEUTO 5.400 R$ 12,87 R$ 69.498,00 Não
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0029 - Amicacina, Sulfato de 50mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

AMP NOVAMIN /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

4.500 R$ 16,33 R$ 73.485,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:05:32

AMPOLA TEUTO 4.500 R$ 16,33 R$ 73.485,00 Não

0030 - Aminofilina 24mg/ml IV
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

AMP Aminofilina /
FARMACE

2.700 R$ 6,24 R$ 16.848,00 Sim

0031 - Amiodarona 50 mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:51

HIPOLABOR HIPOLABOR 1.800 R$ 4,69 R$ 8.442,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:12:22

HIPOLABOR HIPOLABOR 1.800 R$ 4,50 R$ 8.100,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

AMP Aminofilina /
FARMACE

1.800 R$ 4,69 R$ 8.442,00 Sim

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
22:29:54

AMP HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

1.800 R$ 4,03 R$ 7.254,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

FRESENIUS IV
DRUGS

FRESENIUS IV
DRUGS

1.800 R$ 4,69 R$ 8.442,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 1.800 R$ 4,69 R$ 8.442,00 Não

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

18/11/2022 -
00:42:05

100 X 3ML HIPOLABOR 1.800 R$ 7,00 R$ 12.600,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:06:04

AMPOLA HIPOLABOR 1.800 R$ 4,69 R$ 8.442,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 1.800 R$ 10,00 R$ 18.000,00 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

18/11/2022 -
09:42:03

HIPOLABOR HIPOLABOR 1.800 R$ 2,29 R$ 4.122,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO HIPOLABOR 1.800 R$ 4,48 R$ 8.064,00 Não

0032 - Amoxicilina 100mg/ml 150ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:12:37

PRATI PRATI 10.000 R$ 9,90 R$ 99.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR Aminofilina /
FARMACE

10.000 R$ 10,05 R$ 100.500,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000 R$ 10,05 R$ 100.500,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

10.000 R$ 11,32 R$ 113.200,00 Não

0033 - Amoxicilina 500mg comp.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:51

PRATI PRATI 135.000 R$ 0,83 R$ 112.050,00 Não
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PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:12:53

PRATI PRATI 135.000 R$ 0,75 R$ 101.250,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:17:31

GENERICO PRATI 135.000 R$ 0,35 R$ 47.250,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

CP Aminofilina /
FARMACE

135.000 R$ 0,83 R$ 112.050,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

135.000 R$ 0,27 R$ 36.450,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:04

unidade prati 135.000 R$ 3,00 R$ 405.000,00 Sim

MARTINELLI
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

45.517.600/0001-
60

17/11/2022 -
15:02:17

genérico prati 135.000 R$ 0,35 R$ 47.250,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

135.000 R$ 0,83 R$ 112.050,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

135.000 R$ 0,34 R$ 45.900,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
22:31:14

CP PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

135.000 R$ 0,43 R$ 58.050,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:06:29

COMPRIMIDO PRATI
DONADUZZI

135.000 R$ 0,83 R$ 112.050,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

135.000 R$ 0,41 R$ 55.350,00 Não

0034 - Amoxicilina 50mg/ml (frasco 60 ml)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:13:10

PRATI PRATI 9.000 R$ 5,70 R$ 51.300,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:18:11

GENERICO PRATI 9.000 R$ 9,50 R$ 85.500,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR Aminofilina /
FARMACE

9.000 R$ 5,73 R$ 51.570,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

9.000 R$ 5,73 R$ 51.570,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:05

unidade prati 9.000 R$ 16,00 R$ 144.000,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

9.000 R$ 6,61 R$ 59.490,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:17:47

FR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

9.000 R$ 7,64 R$ 68.760,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:06:53

FRASCO PRATI
DONADUZZI

9.000 R$ 5,73 R$ 51.570,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

9.000 R$ 7,83 R$ 70.470,00 Não

0035 - Ampicilina 250mg/5ml SUSP.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:13:24

PRATI PRATI 6.300 R$ 8,30 R$ 52.290,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR Aminofilina /
FARMACE

6.300 R$ 8,56 R$ 53.928,00 Sim
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MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:33

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

6.300 R$ 7,66 R$ 48.258,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:05

unidade prati 6.300 R$ 20,00 R$ 126.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

6.300 R$ 8,56 R$ 53.928,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

6.300 R$ 8,56 R$ 53.928,00 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

18/11/2022 -
09:42:22

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

6.300 R$ 6,00 R$ 37.800,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

6.300 R$ 9,57 R$ 60.291,00 Não

0036 - Ampicilina 500mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:51

PRATI PRATI 108.000 R$ 1,08 R$ 116.640,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:13:38

PRATI PRATI 108.000 R$ 0,90 R$ 97.200,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP Aminofilina /
FARMACE

108.000 R$ 1,08 R$ 116.640,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:34

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

108.000 R$ 0,62 R$ 66.960,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:05

unidade prati 108.000 R$ 3,00 R$ 324.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

108.000 R$ 1,08 R$ 116.640,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

108.000 R$ 0,59 R$ 63.720,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:18:30

CPR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

108.000 R$ 0,65 R$ 70.200,00 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

18/11/2022 -
09:42:34

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

108.000 R$ 0,53 R$ 57.240,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

108.000 R$ 0,70 R$ 75.600,00 Não

0037 - Ampicilina Sódica 1g inj.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:18

FRS BLAU 116370098 10.800 R$ 9,50 R$ 102.600,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:13:58

BLAU BLAU 10.800 R$ 9,30 R$ 100.440,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR Aminofilina /
FARMACE

10.800 R$ 9,50 R$ 102.600,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:34

BLAU BLAU 10.800 R$ 4,38 R$ 47.304,00 Não

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:29:25

Cilinon Blau 10.800 R$ 9,50 R$ 102.600,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

BLAU BLAU 10.800 R$ 9,50 R$ 102.600,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
09:50:49

FR LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

10.800 R$ 5,20 R$ 56.160,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:07:31

FRASCO TEUTO 10.800 R$ 9,50 R$ 102.600,00 Não
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CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

18/11/2022 -
09:42:46

BLAU BLAU 10.800 R$ 3,24 R$ 34.992,00 Não

0038 - Anlodipino 10 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:14:37

GEOLAB GEOLAB 20.000 R$ 0,09 R$ 1.800,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:44:37

GEOLAB GEOLAB 20.000 R$ 0,22 R$ 4.400,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP Aminofilina /
FARMACE

20.000 R$ 0,22 R$ 4.400,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

NEOQUIMICA NEOQUIMICA 20.000 R$ 0,22 R$ 4.400,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

Besilapin GEOLAB Besilapin GEOLAB 20.000 R$ 0,22 R$ 4.400,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:08:16

COMPRIMIDO GEOLAB 20.000 R$ 0,22 R$ 4.400,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:48

GEOLAB GEOLAB 20.000 R$ 0,50 R$ 10.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

BESILAPIN GEOLAB 20.000 R$ 0,15 R$ 3.000,00 Não

0039 - Anlodipino 5 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:15:16

GEOLAB GEOLAB 9.000 R$ 0,04 R$ 360,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP Aminofilina /
FARMACE

9.000 R$ 0,14 R$ 1.260,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:16:07

COMPRIMIDO GENÉRICO/GEOLAB 9.000 R$ 0,13 R$ 1.170,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

NEOQUIMICA NEOQUIMICA 9.000 R$ 0,14 R$ 1.260,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:08:42

COMPRIMIDO GEOLAB 9.000 R$ 0,14 R$ 1.260,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

BESILAPIN GEOLAB 9.000 R$ 0,07 R$ 630,00 Não

0040 - Atenolol 100 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:51

PRATI PRATI 50.000 R$ 0,24 R$ 12.000,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:15:41

PRATI PRATI 50.000 R$ 0,10 R$ 5.000,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:44:55

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000 R$ 0,15 R$ 7.500,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:24:49

CX 600 GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

50.000 R$ 0,24 R$ 12.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP Aminofilina /
FARMACE

50.000 R$ 0,24 R$ 12.000,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:34

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

50.000 R$ 0,13 R$ 6.500,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:06

unidade prati 50.000 R$ 1,80 R$ 90.000,00 Sim
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STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:09:49

PRATI PRATI 50.000 R$ 0,13 R$ 6.500,00 Não

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:16:57

COMPRIMIDO GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

50.000 R$ 0,23 R$ 11.500,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000 R$ 0,24 R$ 12.000,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000 R$ 0,17 R$ 8.500,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:21:12

CPR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

50.000 R$ 0,18 R$ 9.000,00 Sim

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

18/11/2022 -
09:43:05

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000 R$ 0,10 R$ 5.000,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

50.000 R$ 0,20 R$ 10.000,00 Não

0041 - Atenolol 25 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:51

PRATI PRATI 50.000 R$ 0,21 R$ 10.500,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:16:03

PRATI PRATI 50.000 R$ 0,06 R$ 3.000,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:45:10

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000 R$ 0,13 R$ 6.500,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:24:49

CX 600 GENERICO/PRATI
DONADUZZI

50.000 R$ 0,21 R$ 10.500,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP Aminofilina /
FARMACE

50.000 R$ 0,21 R$ 10.500,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:34

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

50.000 R$ 0,05 R$ 2.500,00 Não

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:10:04

PRATI PRATI 50.000 R$ 0,05 R$ 2.500,00 Não

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:18:02

COMPRIMIDO GENÉRICO/SANDOZ 50.000 R$ 0,20 R$ 10.000,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000 R$ 0,21 R$ 10.500,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000 R$ 0,21 R$ 10.500,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:25:30

CPR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

50.000 R$ 0,08 R$ 4.000,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:09:25

COMPRIMIDO NEOQUIMICA 50.000 R$ 0,21 R$ 10.500,00 Não

CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

08.674.752/0001-
40

18/11/2022 -
09:43:44

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

50.000 R$ 0,06 R$ 3.000,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

50.000 R$ 0,09 R$ 4.500,00 Não

0042 - Atenolol 50 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:51

PRATI PRATI 36.000 R$ 0,14 R$ 5.040,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:19

CPR PRATI 125680146 36.000 R$ 0,13 R$ 4.680,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:16:19

PRATI PRATI 36.000 R$ 0,09 R$ 3.240,00 Sim
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ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:24:51

CX 600 GENERICO/PRATI
DONADUZZI

36.000 R$ 0,14 R$ 5.040,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP Aminofilina /
FARMACE

36.000 R$ 0,14 R$ 5.040,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:35

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

36.000 R$ 0,07 R$ 2.520,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:06

unidade vitamedic 36.000 R$ 0,90 R$ 32.400,00 Sim

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:10:19

PRATI PRATI 36.000 R$ 0,10 R$ 3.600,00 Não

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:18:39

COMPRIMIDO GENÉRICO/SANDOZ 36.000 R$ 0,13 R$ 4.680,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

NEOQUIMICA NEOQUIMICA 36.000 R$ 0,14 R$ 5.040,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

36.000 R$ 0,14 R$ 5.040,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:26:15

CPR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

36.000 R$ 0,12 R$ 4.320,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:09:57

COMPRIMIDO LEGRAND 36.000 R$ 0,14 R$ 5.040,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:48

VITAMEDIC VITAMEDIC 36.000 R$ 0,50 R$ 18.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

36.000 R$ 0,12 R$ 4.320,00 Não

0043 - Atropina, sulfato de 0,25 mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

AMP ATROPION /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

1.800 R$ 1,66 R$ 2.988,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

PASMODEX HALEX ISTAR 1.800 R$ 0,59 R$ 1.062,00 Não

0044 - Azitromicina 40mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:51

PRATI PRATI 6.300 R$ 16,31 R$ 102.753,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:16:36

PHARLAB PHARLAB 6.300 R$ 15,90 R$ 100.170,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:18:29

GENERICO PRATI 6.300 R$ 14,90 R$ 93.870,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR ATROPION /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

6.300 R$ 16,31 R$ 102.753,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:35

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

6.300 R$ 16,31 R$ 102.753,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:31

unidade pharlab 6.300 R$ 17,00 R$ 107.100,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

6.300 R$ 16,31 R$ 102.753,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

6.300 R$ 16,31 R$ 102.753,00 Não
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NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:28:17

FR EMS S/A 6.300 R$ 11,69 R$ 73.647,00 Sim

0045 - Azitromicina 500mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:51

PRATI PRATI 54.000 R$ 2,69 R$ 145.260,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:23

CPR MED QUIMICA
109170056

54.000 R$ 2,69 R$ 145.260,00 Sim

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:04:21

AZITROMICINA
500MG CPR REV
GEN - MEDQUIM

MEDQUIMICA
IND.FARMAC.LTDA.

54.000 R$ 1,22 R$ 65.880,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:16:55

PHARLAB PHARLAB 54.000 R$ 2,50 R$ 135.000,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:18:45

GENERICO MEDQUIMICA 54.000 R$ 1,80 R$ 97.200,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:45:47

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

54.000 R$ 2,69 R$ 145.260,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP ATROPION /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

54.000 R$ 2,69 R$ 145.260,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:35

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

54.000 R$ 2,69 R$ 145.260,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:07

unidade pharlab 54.000 R$ 10,00 R$ 540.000,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:36:16

MEDQUIMICA-
(MG)

MEDQUIMICA-
(MG)

54.000 R$ 1,11 R$ 59.940,00 Não

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:20

GENERICO MEDQUIMICA 54.000 R$ 2,69 R$ 145.260,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

54.000 R$ 2,69 R$ 145.260,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

AZITROPHAR
PHARLAB

AZITROPHAR
PHARLAB

54.000 R$ 1,16 R$ 62.640,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:28:42

CPR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

54.000 R$ 1,22 R$ 65.880,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:10:38

COMPRIMIDO GEOLAB 54.000 R$ 2,69 R$ 145.260,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:48

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 54.000 R$ 3,00 R$ 162.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

54.000 R$ 11,65 R$ 629.100,00 Não

0046 - Benzilpenicilina Procaína 300.000 UI + Potássica 100.000 UI
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:19

FRS BLAU 116370108 3.600 R$ 10,00 R$ 36.000,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:17:15

FURP FURP 3.600 R$ 22,00 R$ 79.200,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR ATROPION /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

3.600 R$ 26,00 R$ 93.600,00 Sim
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Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:37:06

BLAU
FARMAC(SP)

BLAU
FARMAC(SP)

3.600 R$ 6,12 R$ 22.032,00 Não

0047 - Benzilpenicilina Bezatina 600.000 UI, com 4 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:17:37

TEUTO TEUTO 7.200 R$ 16,00 R$ 115.200,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR ATROPION /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

7.200 R$ 18,75 R$ 135.000,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:32:27

Bepeben Teuto 7.200 R$ 18,75 R$ 135.000,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:19:00

FRASCO TEUTO 7.200 R$ 18,75 R$ 135.000,00 Não

0048 - Benzilpenicilina Bezatina 1.200.000 UI, com 4 Ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:24

FRS TEUTO
103700100

9.000 R$ 20,94 R$ 188.460,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:17:55

TEUTO TEUTO 9.000 R$ 19,00 R$ 171.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR ATROPION /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

9.000 R$ 20,94 R$ 188.460,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:07

unidade teuto 9.000 R$ 20,00 R$ 180.000,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:33:22

Bepeben Teuto 9.000 R$ 20,94 R$ 188.460,00 Sim

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:21

SIMILAR TEUTO 9.000 R$ 11,29 R$ 101.610,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

BEPEBEN TEUTO BEPEBEN TEUTO 9.000 R$ 20,94 R$ 188.460,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:29:25

FR LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

9.000 R$ 15,60 R$ 140.400,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:19:24

FRASCO TEUTO 9.000 R$ 20,94 R$ 188.460,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:49

TEUTO TEUTO 9.000 R$ 20,00 R$ 180.000,00 Sim

0049 - Benzilpenicilina BezatinaCristalina Potássica 5000.000 UI
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:24

FRS BLAU 116370108 1.800 R$ 21,63 R$ 38.934,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:18:13

BLAU BLAU 1.800 R$ 19,90 R$ 35.820,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR ARICILINA / BLAU
FARMACÊUTICA

1.800 R$ 21,63 R$ 38.934,00 Sim

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:10:40

BLAU BLAU 1.800 R$ 9,16 R$ 16.488,00 Não

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:37:51

BLAU
FARMAC(SP)

BLAU
FARMAC(SP)

1.800 R$ 11,72 R$ 21.096,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

ARISTON ARISTON 1.800 R$ 21,63 R$ 38.934,00 Não
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CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:49

BLAU BLAU 1.800 R$ 20,00 R$ 36.000,00 Sim

0050 - Benzoato de Benzila 25% tópico
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:51

IFAL IFAL 5.400 R$ 15,19 R$ 82.026,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:18:29

IFAL IFAL 5.400 R$ 14,00 R$ 75.600,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR ESCAB-IFAL /
IFAL

5.400 R$ 15,19 R$ 82.026,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

IFAL IFAL 5.400 R$ 15,19 R$ 82.026,00 Não

0051 - Benzoilmetronidazol 40mg/ml (frasco 100Ml)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:52

BELFAR BELFAR 7.200 R$ 15,73 R$ 113.256,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:20:57

BELFAR BELFAR 7.200 R$ 14,80 R$ 106.560,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR ESCAB-IFAL /
IFAL

7.200 R$ 15,73 R$ 113.256,00 Sim

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:20

SIMILAR BELFAR 7.200 R$ 12,28 R$ 88.416,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

BELFAR BELFAR 7.200 R$ 15,73 R$ 113.256,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:19:55

FRASCO BELFAR 7.200 R$ 15,73 R$ 113.256,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO BELFAR 7.200 R$ 9,32 R$ 67.104,00 Não

0052 - Bromoprida 4mg/ml 20ml gotas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:21:28

PRATI PRATI 1.000 R$ 2,40 R$ 2.400,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR ESCAB-IFAL /
IFAL

1.000 R$ 2,47 R$ 2.470,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:36

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

1.000 R$ 2,47 R$ 2.470,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:30:16

FR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

1.000 R$ 3,11 R$ 3.110,00 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:43

NATIVITA NATIVITA 1.000 R$ 10,00 R$ 10.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

1.000 R$ 3,49 R$ 3.490,00 Não

0053 - Bromoprida 5MG/ML injetável
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:52

HIPOLABOR HIPOLABOR 6.000 R$ 5,62 R$ 33.720,00 Não
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GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:29

AMP HIPOLABOR
113430130

6.000 R$ 5,62 R$ 33.720,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:29:49

U. QUIMICA U. QUIMICA 6.000 R$ 5,60 R$ 33.600,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:46:24

HIPOLABOR HIPOLABOR 6.000 R$ 5,62 R$ 33.720,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

AMP Digesan /
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

6.000 R$ 5,62 R$ 33.720,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:36:17

Genérico Hipolabor 6.000 R$ 5,62 R$ 33.720,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:40:10

WASSER-RJ(RJ) WASSER-RJ(RJ) 6.000 R$ 2,83 R$ 16.980,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

U. QUIMICA U. QUIMICA 6.000 R$ 5,62 R$ 33.720,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:30:52

AMP WASSER FARMA
LTDA

6.000 R$ 3,90 R$ 23.400,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:20:19

AMPOLA FRESENIUS 6.000 R$ 5,62 R$ 33.720,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:49

HIPOLABOR HIPOLABOR 6.000 R$ 9,00 R$ 54.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO HIPOLABOR 6.000 R$ 5,05 R$ 30.300,00 Não

0054 - Bupivacaína Hiperbárica, Cloridrato de 5mg/ml +Glicose 8mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:52

HYPOFARMA HYPOFARMA 3.600 R$ 13,19 R$ 47.484,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:30:34

HIPOLABOR HIPOLABOR 3.600 R$ 12,90 R$ 46.440,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

AMP CLO.BUPI. + GLI.
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

3.600 R$ 13,19 R$ 47.484,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:08

unidade cristalia 3.600 R$ 20,00 R$ 72.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

HYPOFARMA HYPOFARMA 3.600 R$ 13,19 R$ 47.484,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HYPOFARMA HYPOFARMA 3.600 R$ 13,19 R$ 47.484,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:36:45

AMP HYPOFARMA -
INSTITUTO DE
HYPODERMIA E
FA

3.600 R$ 7,15 R$ 25.740,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:20:51

AMPOLA HIPOLABOR 3.600 R$ 13,19 R$ 47.484,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:49

CRISTALIA CRISTALAI 3.600 R$ 15,00 R$ 54.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

NEOCAINA
PESADA

CRISTÁLIA 3.600 R$ 16,55 R$ 59.580,00 Não

0055 - Butilbrometo de Escopalamina + Dipirona Sódica gotas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:52

HIPOLABOR HIPOLABOR 4.500 R$ 13,72 R$ 61.740,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:31:04

NATULAB NATULAB 4.500 R$ 13,00 R$ 58.500,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:46:56

HIPOLABOR HIPOLABOR 4.500 R$ 13,72 R$ 61.740,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR CLO.BUPI. + GLI.
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

4.500 R$ 13,72 R$ 61.740,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:36

BELFAR LTDA BELFAR LTDA 4.500 R$ 12,42 R$ 55.890,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:08

unidade belfar 4.500 R$ 20,00 R$ 90.000,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:41:16

HIPOLABOR-
M(MG)

HIPOLABOR-
M(MG)

4.500 R$ 10,50 R$ 47.250,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

HIPOLABOR HIPOLABOR 4.500 R$ 13,72 R$ 61.740,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

BUSCOPLEX
COMPOSTO
NATULAB

BUSCOPLEX
COMPOSTO
NATULAB

4.500 R$ 13,72 R$ 61.740,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO HIPOLABOR 4.500 R$ 10,68 R$ 48.060,00 Não

0056 - Butilbrometo de Escopalamina
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:52

HYPOFARMA HYPOFARMA 3.600 R$ 4,83 R$ 17.388,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:19

AMP HIPOLABOR
113430181

3.600 R$ 3,50 R$ 12.600,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:31:24

FARMACE FARMACE 3.600 R$ 3,90 R$ 14.040,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

AMP CLO.BUPI. + GLI.
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

3.600 R$ 4,83 R$ 17.388,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:38:21

Genérico Hipolabor 3.600 R$ 4,83 R$ 17.388,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:42:27

HIPOLABOR-
M(MG)

HIPOLABOR-
M(MG)

3.600 R$ 1,75 R$ 6.300,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

HIPOLABOR HIPOLABOR 3.600 R$ 4,83 R$ 17.388,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:37:32

AMP HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

3.600 R$ 2,60 R$ 9.360,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:21:35

AMPOLA HYPOFARMA 3.600 R$ 4,83 R$ 17.388,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:49

HIPOLABOR HIPOLABOR 3.600 R$ 4,00 R$ 14.400,00 Sim

0057 - Butilbrometo de Escopalamina + Dipirona Sódica 4 mg/500mg IM/IV
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:52

HIPOLABOR HIPOLABOR 13.500 R$ 5,83 R$ 78.705,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:31:56

HIPOLABOR HIPOLABOR 13.500 R$ 5,70 R$ 76.950,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

AMP CLO.BUPI. + GLI.
HIPOLABOR
FARMACEUTICA

13.500 R$ 5,83 R$ 78.705,00 Sim
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NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:39:41

Genérico Hipolabor 13.500 R$ 5,83 R$ 78.705,00 Sim

PROSPER COMERCIO
E DISTRIBUIÇÃO -ME

20.489.064/0001-
05

17/11/2022 -
15:55:43

AMPOLA HYPOFARMA 13.500 R$ 5,34 R$ 72.090,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

HIPOLABOR HIPOLABOR 13.500 R$ 5,83 R$ 78.705,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:38:11

AMP FARMACE
INDÚSTRIA
QUÍMICO�FARMACÊUTICA
C

13.500 R$ 4,55 R$ 61.425,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:21:57

AMPOLA TEUTO 13.500 R$ 5,83 R$ 78.705,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:49

HIPOLABOR HIPOLABOR 13.500 R$ 10,00 R$ 135.000,00 Sim

0058 - Captopril 12,5 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP CAPOTEN /
PRATI
DONADUZZI

100.000 R$ 0,14 R$ 14.000,00 Sim

0059 - Captopril 25 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:52

HIPOLABOR HIPOLABOR 225.000 R$ 0,13 R$ 29.250,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:19

CPR GEOLAB
154230001

225.000 R$ 0,07 R$ 15.750,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:32:17

GEOLAB GEOLAB 225.000 R$ 0,06 R$ 13.500,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:47:17

BRASTERAPICA BRASTERAPICA 225.000 R$ 0,09 R$ 20.250,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:24:55

CX 600 GENERICO/PRATI
DONADUZZI

225.000 R$ 0,13 R$ 29.250,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP CAPOTEN /
PRATI
DONADUZZI

225.000 R$ 0,13 R$ 29.250,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:36

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

225.000 R$ 0,03 R$ 6.750,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:09

unidade geolab 225.000 R$ 0,75 R$ 168.750,00 Sim

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:11:03

BRASTERAPICA
INDUSTRIA
FARMACEUTICA
LTDA

BRASTERAPICA
INDUSTRIA
FARMACEUTICA
LTDA

225.000 R$ 0,03 R$ 6.750,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

225.000 R$ 0,13 R$ 29.250,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

GEOLAB GEOLAB 225.000 R$ 0,08 R$ 18.000,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:39:06

CPR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

225.000 R$ 0,08 R$ 18.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

225.000 R$ 0,07 R$ 15.750,00 Não

0060 - Captopril 50 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:52

PRATI PRATI 100.000 R$ 0,34 R$ 34.000,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:32:33

PRATI PRATI 100.000 R$ 0,07 R$ 7.000,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:24:55

CX 300 GENERICO/PRATI
DONADUZZI

100.000 R$ 0,34 R$ 34.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP CAPOTEN /
PRATI
DONADUZZI

100.000 R$ 0,34 R$ 34.000,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:37

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

100.000 R$ 0,06 R$ 6.000,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:09

unidade geolab 100.000 R$ 1,30 R$ 130.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

100.000 R$ 0,34 R$ 34.000,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

100.000 R$ 0,08 R$ 8.000,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:39:50

CPR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

100.000 R$ 0,09 R$ 9.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

100.000 R$ 0,09 R$ 9.000,00 Não

0061 - Carbocisteina 20mg/ml (100ml)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:52

PRATI PRATI 30.000 R$ 10,07 R$ 302.100,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:32:57

PRATI PRATI 30.000 R$ 9,50 R$ 285.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR CAPOTEN /
PRATI
DONADUZZI

30.000 R$ 10,07 R$ 302.100,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:37

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

30.000 R$ 10,07 R$ 302.100,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:09

unidade prati 30.000 R$ 11,00 R$ 330.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

30.000 R$ 10,07 R$ 302.100,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

30.000 R$ 10,07 R$ 302.100,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:40:36

FR GERMED
FARMACEUTICA
LTDA

30.000 R$ 5,69 R$ 170.700,00 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:50

NATIVITA NATIVITA 30.000 R$ 15,00 R$ 450.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

30.000 R$ 6,10 R$ 183.000,00 Não

0062 - Carbocisteina 50mg/ml (100ml)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:52

PRATI PRATI 30.000 R$ 10,80 R$ 324.000,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:33:18

PRATI PRATI 30.000 R$ 9,60 R$ 288.000,00 Sim
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JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR CAPOTEN /
PRATI
DONADUZZI

30.000 R$ 10,80 R$ 324.000,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:37

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

30.000 R$ 6,65 R$ 199.500,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:09

unidade prati 30.000 R$ 20,00 R$ 600.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

30.000 R$ 10,80 R$ 324.000,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

30.000 R$ 10,80 R$ 324.000,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:42:07

FR GERMED
FARMACEUTICA
LTDA

30.000 R$ 6,50 R$ 195.000,00 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:50

NATIVITA NATIVITA 30.000 R$ 15,00 R$ 450.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

30.000 R$ 6,96 R$ 208.800,00 Não

0063 - Carvedilol 12,5 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:29

CPR EMS 135690684 18.000 R$ 0,48 R$ 8.640,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:34:46

LEGRAND LEGRAND 18.000 R$ 0,47 R$ 8.460,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:47:46

GERMED GERMED 18.000 R$ 0,48 R$ 8.640,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP COREG /
GERMED
FARMACEUTICA

18.000 R$ 0,48 R$ 8.640,00 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:50

E.M.S. E.M.S. 18.000 R$ 1,00 R$ 18.000,00 Sim

0064 - Carvedilol 25 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:30

CPR EMS 135690684 18.000 R$ 0,66 R$ 11.880,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:35:03

LEGRAND LEGRAND 18.000 R$ 0,65 R$ 11.700,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:48:01

GERMED GERMED 18.000 R$ 0,66 R$ 11.880,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP COREG /
GERMED
FARMACEUTICA

18.000 R$ 0,66 R$ 11.880,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:10

unidade biolab 18.000 R$ 2,00 R$ 36.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

BIOLAB BIOLAB 18.000 R$ 0,66 R$ 11.880,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:50

E.M.S. E.M.S. 18.000 R$ 1,00 R$ 18.000,00 Sim

0065 - Carvedilol 3,125 mg
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:19

CPR EMS 135690684 18.000 R$ 0,24 R$ 4.320,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:35:26

LEGRAND LEGRAND 18.000 R$ 0,22 R$ 3.960,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP COREG /
GERMED
FARMACEUTICA

18.000 R$ 0,24 R$ 4.320,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

ZYDUS ZYDUS 18.000 R$ 0,24 R$ 4.320,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:22:40

COMPRIMIDO E M S 18.000 R$ 0,24 R$ 4.320,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:50

E.M.S. E.M.S. 18.000 R$ 1,00 R$ 18.000,00 Sim

0066 - Carvedilol 6,25 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:24

CPR EMS 135690684 18.000 R$ 0,27 R$ 4.860,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:38:20

LEGRAND LEGRAND 18.000 R$ 0,25 R$ 4.500,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP COREG /
GERMED
FARMACEUTICA

18.000 R$ 0,27 R$ 4.860,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

ZYDUS ZYDUS 18.000 R$ 0,27 R$ 4.860,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:50

BIOLAB BIOLAB 18.000 R$ 1,00 R$ 18.000,00 Sim

0067 - Cefalexina 50 mg/ml (frasco100 ml)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:38:37

TEUTO TEUTO 7.200 R$ 12,00 R$ 86.400,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR COREG /
GERMED
FARMACEUTICA

7.200 R$ 12,60 R$ 90.720,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:38

ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL LTDA

ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL LTDA

7.200 R$ 54,81 R$ 394.632,00 Não

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:44:01

ABL(GO) ABL(GO) 7.200 R$ 18,51 R$ 133.272,00 Não

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:20

GENERICO TEUTO 7.200 R$ 12,60 R$ 90.720,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:42:54

FR ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL LTDA

7.200 R$ 16,90 R$ 121.680,00 Sim

0068 - Cefalexina 500 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:16

CPR UNIAO QUIMICA
155620023

126.000 R$ 0,93 R$ 117.180,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:38:54

TEUTO TEUTO 126.000 R$ 0,90 R$ 113.400,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:48:31

TEUTO TEUTO 126.000 R$ 0,93 R$ 117.180,00 Sim
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JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

CP COREG /
GERMED
FARMACEUTICA

126.000 R$ 0,93 R$ 117.180,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:38

ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL LTDA

ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL LTDA

126.000 R$ 3,36 R$ 423.360,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:10

unidade teuto 126.000 R$ 1,40 R$ 176.400,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:44:33

ABL(GO) ABL(GO) 126.000 R$ 0,75 R$ 94.500,00 Não

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:21

GENÉRICO LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

126.000 R$ 0,93 R$ 117.180,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

U. QUIMICA U. QUIMICA 126.000 R$ 0,93 R$ 117.180,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

ABL ABL 126.000 R$ 1,06 R$ 133.560,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:43:42

CPR UNIÃO QUÍMICA
FARMACÊUTICA
NACIONAL S/A

126.000 R$ 0,85 R$ 107.100,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:23:06

COMPRIMIDO TEUTO 126.000 R$ 0,93 R$ 117.180,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:51

TEUTO TEUTO 126.000 R$ 2,00 R$ 252.000,00 Sim

0069 - Cefalotina Sódica 1g
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:20

FRS BLAU 116370100 13.500 R$ 12,00 R$ 162.000,00 Sim

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:05:19

CEFALOTINA 1G
IM/IV F/A S/ DIL
GEN - AUR

AUROBINDO
PHARMA
INDUSTRIA
FARMACEUT

13.500 R$ 6,03 R$ 81.405,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:39:59

BLAU BLAU 13.500 R$ 14,90 R$ 201.150,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR COREG /
GERMED
FARMACEUTICA

13.500 R$ 16,40 R$ 221.400,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:38

ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL LTDA

ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL LTDA

13.500 R$ 9,72 R$ 131.220,00 Não

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:41:36

Cefariston Blau 13.500 R$ 16,40 R$ 221.400,00 Sim

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:21

SIMILAR BLAU 13.500 R$ 8,28 R$ 111.780,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

BLAU BLAU 13.500 R$ 16,40 R$ 221.400,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

CEFARISTON
BLAU

CEFARISTON
BLAU

13.500 R$ 16,40 R$ 221.400,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:44:35

FR BLAU
FARMACÊUTICA
S.A.

13.500 R$ 6,76 R$ 91.260,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:23:55

FRASCO A B L 13.500 R$ 16,40 R$ 221.400,00 Não

0070 - Ceftriaxona 1g, IV
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:25

FRS BLAU 116370101 7.200 R$ 10,00 R$ 72.000,00 Sim
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Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:05:58

CEFTRIAXONA
1G IV F/A
GENERICO S/DIL

BLAUSIEGEL IND.
COM. LTDA.

7.200 R$ 7,88 R$ 56.736,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:40:19

BLAU BLAU 7.200 R$ 15,00 R$ 108.000,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:24:55

CX 50 GENÉRICO/AUROBINDO 7.200 R$ 17,10 R$ 123.120,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR COREG /
GERMED
FARMACEUTICA

7.200 R$ 17,10 R$ 123.120,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:30

ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL LTDA

ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL LTDA

7.200 R$ 17,10 R$ 123.120,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:10

unidade biochimico 7.200 R$ 12,00 R$ 86.400,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:42:27

Blau Blau 7.200 R$ 17,10 R$ 123.120,00 Sim

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:11:25

BLAU BLAU 7.200 R$ 17,10 R$ 123.120,00 Não

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:45:07

BIOCHIMICO-(RJ) BIOCHIMICO-(RJ) 7.200 R$ 5,60 R$ 40.320,00 Não

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:19

SIMILAR BLAU
FARMACEUTICA

7.200 R$ 17,10 R$ 123.120,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

FRESENIUS IV
DRUGS

FRESENIUS IV
DRUGS

7.200 R$ 17,10 R$ 123.120,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

TRIAXTON BLAU TRIAXTON BLAU 7.200 R$ 17,10 R$ 123.120,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:45:12

FR LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

7.200 R$ 5,85 R$ 42.120,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:24:21

FRASCO BIOCHIMICO 7.200 R$ 17,10 R$ 123.120,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:51

BIOCHIMICO BIOCHIMICO 7.200 R$ 10,00 R$ 72.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

AMPOLSPEC BIOCHIMICO 7.200 R$ 14,03 R$ 101.016,00 Não

0071 - Cetoconazol 20mg + Betametasona 0,5mg + Neomicina 2,5mg (Bisn30g)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:52

BELFAR BELFAR 20.000 R$ 15,50 R$ 310.000,00 Não

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:06:48

CETOCONAZOL+BETAMETASONA+NEOMICINA
30G

CIMED
COM.MEDICA
LTDA

20.000 R$ 5,87 R$ 117.400,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:40:46

GEOLAB GEOLAB 20.000 R$ 15,00 R$ 300.000,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:19:29

TRICORTID PHARLAB 20.000 R$ 7,90 R$ 158.000,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:24:56

CX 50 TRICORTID/PHARLAB 20.000 R$ 15,50 R$ 310.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

TB COREG /
GERMED
FARMACEUTICA

20.000 R$ 15,50 R$ 310.000,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:10

unidade pharlab 20.000 R$ 18,00 R$ 360.000,00 Sim
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ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PHARLAB 20.000 R$ 6,26 R$ 125.200,00 Não

0072 - Cetoconazol 2% (CREME)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:52

HIPOLABOR HIPOLABOR 7.200 R$ 6,69 R$ 48.168,00 Não

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:07:30

CETOCONAZOL
CREME 20MG
30G GEN EMS

EMS S/A 7.200 R$ 5,87 R$ 42.264,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:41:05

CIMED CIMED 7.200 R$ 6,50 R$ 46.800,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:19:44

GENERICO HIPOLABOR 7.200 R$ 6,90 R$ 49.680,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

TB COREG /
GERMED
FARMACEUTICA

7.200 R$ 6,69 R$ 48.168,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:10

unidade teuto 7.200 R$ 12,00 R$ 86.400,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:44:33

Genérico Hipolabor 7.200 R$ 6,69 R$ 48.168,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:46:12

HIPOLABOR-
M(MG)

HIPOLABOR-
M(MG)

7.200 R$ 4,55 R$ 32.760,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PHARLAB PHARLAB 7.200 R$ 6,69 R$ 48.168,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 7.200 R$ 6,69 R$ 48.168,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:24:57

TUBO HIPOLABOR 7.200 R$ 6,69 R$ 48.168,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:51

BRASTERAPICA BRASTERAPICA 7.200 R$ 6,00 R$ 43.200,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PHARLAB 7.200 R$ 5,81 R$ 41.832,00 Não

0073 - Cetoconazol 200 mg comp.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:41:21

PRATI PRATI 54.000 R$ 0,60 R$ 32.400,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP COREG /
GERMED
FARMACEUTICA

54.000 R$ 0,81 R$ 43.740,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:30

unidade pharlab 54.000 R$ 2,50 R$ 135.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PHARLAB PHARLAB 54.000 R$ 0,81 R$ 43.740,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PHARLAB PHARLAB 54.000 R$ 0,56 R$ 30.240,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:51

GEOLAB GEOLAB 54.000 R$ 2,00 R$ 108.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PHARLAB 54.000 R$ 0,50 R$ 27.000,00 Não

0074 - Cetoconazol 20mg/ml (2%) xampu
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR NIZORAL / CIMED
INDUSTRIA

900 R$ 15,37 R$ 13.833,00 Sim

0075 - Cetoprofeno 100 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP NIZORAL / CIMED
INDUSTRIA

27.000 R$ 2,53 R$ 68.310,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:30

unidade medley 27.000 R$ 10,00 R$ 270.000,00 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

18/11/2022 -
00:42:05

20 CPR MEDLEY 27.000 R$ 3,00 R$ 81.000,00 Sim

0076 - Cetoprofeno 100mg IV
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:18

FRS CRISTALIA
102980276

4.500 R$ 10,00 R$ 45.000,00 Sim

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:08:24

CETOPROFENO
100MG IV PO
UNIAO QUIMICA

UNIAO QUIMICA 4.500 R$ 6,44 R$ 28.980,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:49:51

CRISTALIA CRISTALIA 4.500 R$ 12,00 R$ 54.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR PROFENID IV /
EUROFARMA

4.500 R$ 12,19 R$ 54.855,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:31

unidade cristalia 4.500 R$ 12,00 R$ 54.000,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:46:51

Artrinid União Química 4.500 R$ 12,19 R$ 54.855,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

U. QUIMICA U. QUIMICA 4.500 R$ 12,19 R$ 54.855,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

CRISTALIA CRISTALIA 4.500 R$ 12,19 R$ 54.855,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:46:02

FR CRISTÁLIA
PRODUTOS
QUÍMICOS
FARMACÊUTICO

4.500 R$ 5,85 R$ 26.325,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:25:31

FRASCO CRISTALIA 4.500 R$ 12,19 R$ 54.855,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:51

CRISTALIA CRISTALAI 4.500 R$ 10,00 R$ 45.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO CRISTÁLIA 4.500 R$ 8,90 R$ 40.050,00 Não

0077 - Cetoprofeno 50mg/ml IM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:53

HIPOLABOR HIPOLABOR 7.200 R$ 7,54 R$ 54.288,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:30

AMP HIPOLABOR
113430195

7.200 R$ 7,54 R$ 54.288,00 Sim

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:09:38

CETOPROFENO
50MG/ML IM 2ML
GEN HIPOLABOR

HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

7.200 R$ 4,12 R$ 29.664,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:50:39

U. QUIMICA U. QUIMICA 7.200 R$ 7,00 R$ 50.400,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

AMP PROFENID IV /
EUROFARMA

7.200 R$ 7,54 R$ 54.288,00 Sim
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NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:48:27

Genérico Hipolabor 7.200 R$ 7,54 R$ 54.288,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:46:59

HIPOLABOR-
M(MG)

HIPOLABOR-
M(MG)

7.200 R$ 3,50 R$ 25.200,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

U. QUIMICA U. QUIMICA 7.200 R$ 7,54 R$ 54.288,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 7.200 R$ 7,54 R$ 54.288,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:46:48

AMP CRISTÁLIA
PRODUTOS
QUÍMICOS
FARMACÊUTICO

7.200 R$ 3,38 R$ 24.336,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:25:57

AMPOLA HIPOLABOR 7.200 R$ 7,54 R$ 54.288,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:52

CRISTALIA CRISTALAI 7.200 R$ 10,00 R$ 72.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO CRISTÁLIA 7.200 R$ 3,63 R$ 26.136,00 Não

0078 - Cimetidina 150mg/ml IM/IV
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:18

AMP HYPOFARMA
103870032

9.000 R$ 5,00 R$ 45.000,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:51:34

TEUTO TEUTO 9.000 R$ 7,00 R$ 63.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

AMP CIME /
EUROFARMA

9.000 R$ 7,54 R$ 67.860,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:49:35

Hycimet Hypofarma 9.000 R$ 6,00 R$ 54.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

HYPOFARMA HYPOFARMA 9.000 R$ 7,54 R$ 67.860,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:48:57

AMP LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

9.000 R$ 3,25 R$ 29.250,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:26:18

AMPOLA TEUTO 9.000 R$ 7,54 R$ 67.860,00 Não

0079 - Cimetidina 200 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:52:42

TEUTO TEUTO 54.000 R$ 0,60 R$ 32.400,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP TAGAMET® /
PRATI
DONADUZZI

54.000 R$ 0,53 R$ 28.620,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:40

unidade teuto 54.000 R$ 4,00 R$ 216.000,00 Sim

0080 - Ciprofloxacino, Cloridrato de 500 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:53

PRATI PRATI 81.000 R$ 0,55 R$ 44.550,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:25

CPR PRATI 125680150 81.000 R$ 0,55 R$ 44.550,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:53:10

PRATI PRATI 81.000 R$ 0,30 R$ 24.300,00 Sim
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ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:24:56

CX 300 GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

81.000 R$ 0,55 R$ 44.550,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP CIPRO / PRATI
DONADUZZI

81.000 R$ 0,55 R$ 44.550,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:39

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

81.000 R$ 0,20 R$ 16.200,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:41

unidade pharlab 81.000 R$ 3,00 R$ 243.000,00 Sim

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:11:44

PRATI PRATI 81.000 R$ 0,22 R$ 17.820,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

81.000 R$ 0,55 R$ 44.550,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

81.000 R$ 0,30 R$ 24.300,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:49:34

CPR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

81.000 R$ 0,36 R$ 29.160,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:26:38

COMPRIMIDO PRATI
DONADUZZI

81.000 R$ 0,55 R$ 44.550,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:52

PRATI PRATI 81.000 R$ 3,00 R$ 243.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

81.000 R$ 0,35 R$ 28.350,00 Não

0081 - Clorafenicol 1g
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR ARIFENICOL /
FRESENIUS

5.400 R$ 14,16 R$ 76.464,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

ARISTON ARISTON 5.400 R$ 14,16 R$ 76.464,00 Não

0082 - Cloreto de Potássio 10% 10 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:53

SAMTEC SAMTEC 3.600 R$ 1,35 R$ 4.860,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:53:33

HALEX HALEX 3.600 R$ 0,90 R$ 3.240,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

AMP ARIFENICOL /
FRESENIUS

3.600 R$ 1,35 R$ 4.860,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

SAMTEC SAMTEC 3.600 R$ 1,35 R$ 4.860,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:27:12

AMPOLA SANTEC 3.600 R$ 1,35 R$ 4.860,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:52

SAMTEC SAMTEC 3.600 R$ 2,00 R$ 7.200,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

ISOFARMA HALEX ISTAR 3.600 R$ 0,57 R$ 2.052,00 Não

0083 - Cloreto de Sódio 0,9% 100 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:53:50

HALEX HALEX 4.500 R$ 6,90 R$ 31.050,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR ARIFENICOL /
FRESENIUS

4.500 R$ 6,91 R$ 31.095,00 Sim
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F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

FRESENIUSK FRESENIUSK 4.500 R$ 6,91 R$ 31.095,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

HALEX ISTAR HALEX ISTAR 4.500 R$ 8,40 R$ 37.800,00 Não

0084 - Cloreto de Sódio 0,9% 250 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:54:08

HALEX HALEX 5.400 R$ 7,90 R$ 42.660,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR ARIFENICOL /
FRESENIUS

5.400 R$ 7,95 R$ 42.930,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

FRESENIUSK FRESENIUSK 5.400 R$ 7,95 R$ 42.930,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

HALEX ISTAR HALEX ISTAR 5.400 R$ 7,57 R$ 40.878,00 Não

0085 - Cloreto de Sódio 0,9% 30ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR CLORETO DE
SODIO /
FARMACE

900 R$ 2,38 R$ 2.142,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

NATULAB NATULAB 900 R$ 2,38 R$ 2.142,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:52

AIRELA AIRELA 900 R$ 3,00 R$ 2.700,00 Sim

0086 - Cloreto de Sódio 0,9% 500 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:55:53

HALEX HALEX 9.000 R$ 8,70 R$ 78.300,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR CLORETO DE
SODIO /
FARMACE

9.000 R$ 8,75 R$ 78.750,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

FRESENIUSK FRESENIUSK 9.000 R$ 8,75 R$ 78.750,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

HALEX ISTAR HALEX ISTAR 9.000 R$ 9,07 R$ 81.630,00 Não

0087 - Cloreto de Sódio 10% 10 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:56:17

HALEX HALEX 5.400 R$ 0,40 R$ 2.160,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

AMP CLORETO DE
SODIO /
FARMACE

5.400 R$ 0,43 R$ 2.322,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:27:36

AMPOLA EQUIPLEX 5.400 R$ 0,43 R$ 2.322,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:53

SAMTEC SAMTEC 5.400 R$ 2,00 R$ 10.800,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

ISOFARMA HALEX ISTAR 5.400 R$ 0,78 R$ 4.212,00 Não

0088 - Cloridrato de Metoclopramida 10 mg
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:53

HIPOLABOR HIPOLABOR 45.000 R$ 0,58 R$ 26.100,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:25

CPR HIPOLABOR
113430128

45.000 R$ 0,12 R$ 5.400,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:56:41

HIPOLABOR HIPOLABOR 45.000 R$ 0,50 R$ 22.500,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP PLABEL / BELFAR
LTDA

45.000 R$ 0,58 R$ 26.100,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:11

unidade belfar 45.000 R$ 1,60 R$ 72.000,00 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:53

HIPOLABOR HIPOLABOR 45.000 R$ 0,50 R$ 22.500,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

PLABEL BELFAR 45.000 R$ 0,15 R$ 6.750,00 Não

0089 - Cloridrato de Metoclopramida 10 mg/ml GOTAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR PLABEL / BELFAR
LTDA

4.500 R$ 2,07 R$ 9.315,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:12

unidade teuto 4.500 R$ 10,00 R$ 45.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PHARLAB PHARLAB 4.500 R$ 2,07 R$ 9.315,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

VOMISTOP
MEDQUIMICA

VOMISTOP
MEDQUIMICA

4.500 R$ 2,07 R$ 9.315,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:53

AIRELA AIRELA 4.500 R$ 4,00 R$ 18.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

PLABEL BELFAR 4.500 R$ 2,92 R$ 13.140,00 Não

0090 - Clotrimazol 10mg/g creme vag.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:57:02

PRATI PRATI 4.500 R$ 13,00 R$ 58.500,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

TB PLABEL / BELFAR
LTDA

4.500 R$ 14,87 R$ 66.915,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:42

unidade medley 4.500 R$ 42,00 R$ 189.000,00 Sim

0091 - Colagenase 0,6 UI + Clorafenicol 0,01 g
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:26

TB CRISTALIA
102980431

450 R$ 35,37 R$ 15.916,50 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:57:31

CRISTALIA CRISTALIA 450 R$ 30,00 R$ 13.500,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:24:56

CX 10 GENÉRICO/CRISTALIA 450 R$ 35,37 R$ 15.916,50 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

TB Kollag. com Clor. /
CRISTÁLIA

450 R$ 35,37 R$ 15.916,50 Sim
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3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:12

unidade cristalia 450 R$ 36,00 R$ 16.200,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

CRISTALIA CRISTALIA 450 R$ 35,37 R$ 15.916,50 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

CRISTALIA CRISTALIA 450 R$ 35,37 R$ 15.916,50 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:28:08

TUBO CRISTALIA 450 R$ 35,37 R$ 15.916,50 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:53

CRISTALIA CRISTALAI 450 R$ 30,00 R$ 13.500,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

KOLLAGENASE
COM
CLORANFENICOL

CRISTÁLIA 450 R$ 33,11 R$ 14.899,50 Não

0092 - Colecalciferol 500mg + 400UI
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:53

NUTRIEX NUTRIEX 10.000 R$ 0,40 R$ 4.000,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:58:05

NATULAB NATULAB 10.000 R$ 0,38 R$ 3.800,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

CP MIRACÁLCIO VIT
D / GEOLAB

10.000 R$ 0,40 R$ 4.000,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:19:30

COMPRIMIDO VITAMINA
D3/ALTHAIA

10.000 R$ 0,39 R$ 3.900,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

NATULAB NATULAB 10.000 R$ 0,40 R$ 4.000,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:54

IMEC IMEC 10.000 R$ 1,00 R$ 10.000,00 Sim

0093 - Colecalciferol 600mg + 400UI
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:58:27

NATULAB NATULAB 10.000 R$ 0,35 R$ 3.500,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

CP MIRACÁLCIO VIT
D / GEOLAB

10.000 R$ 0,38 R$ 3.800,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:20:25

COMPRIMIDO VITAMINA
D3/ALTHAIA

10.000 R$ 0,37 R$ 3.700,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

NATULAB NATULAB 10.000 R$ 0,38 R$ 3.800,00 Não

0094 - Complexo B 2ml/ml IM/IV
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:58:42

HYPOFARMA HYPOFARMA 13.500 R$ 4,90 R$ 66.150,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

AMP MIRACÁLCIO VIT
D / GEOLAB

13.500 R$ 5,24 R$ 70.740,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

HYPOFARMA HYPOFARMA 13.500 R$ 5,24 R$ 70.740,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:50:34

AMP HYPOFARMA -
INSTITUTO DE
HYPODERMIA E
FA

13.500 R$ 5,85 R$ 78.975,00 Sim

0095 - Deslanosídeo 0,2 mg/ml IM/EV
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:26

AMP UNIAO QUIMICA
104971229

1.350 R$ 5,02 R$ 6.777,00 Sim
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EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:49:00

UNIAO QUIMICA UNIAO QUIMICA 1.350 R$ 5,02 R$ 6.777,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

AMP DESLANOL /
UNIÃO QUÍMICA

1.350 R$ 5,02 R$ 6.777,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:53:11

Deslanol União Química 1.350 R$ 5,00 R$ 6.750,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

U. QUIMICA U. QUIMICA 1.350 R$ 5,02 R$ 6.777,00 Não

0096 - Dexametasona 0,1mg/ml elixir
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:59:02

FARMACE FARMACE 6.300 R$ 3,90 R$ 24.570,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR DESLANOL /
UNIÃO QUÍMICA

6.300 R$ 3,93 R$ 24.759,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:47:53

FARMACE-
CE(CE)

FARMACE-
CE(CE)

6.300 R$ 3,50 R$ 22.050,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:28:53

FRASCO FARMACE 6.300 R$ 3,93 R$ 24.759,00 Não

0097 - Dexametasona 1mg/g (0,1%) creme
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:53

PRATI PRATI 7.200 R$ 3,09 R$ 22.248,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:59:19

PRATI PRATI 7.200 R$ 3,00 R$ 21.600,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:20:18

GENERICO PRATI 7.200 R$ 2,60 R$ 18.720,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

TB DESLANOL /
UNIÃO QUÍMICA

7.200 R$ 3,09 R$ 22.248,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:39

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

7.200 R$ 3,09 R$ 22.248,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:36

unidade prati 7.200 R$ 10,00 R$ 72.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

7.200 R$ 3,09 R$ 22.248,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

7.200 R$ 3,09 R$ 22.248,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:51:19

TBT PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

7.200 R$ 2,86 R$ 20.592,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:29:16

TUBO PRATI
DONADUZZI

7.200 R$ 3,09 R$ 22.248,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

7.200 R$ 2,80 R$ 20.160,00 Não

0098 - Dexametasona, fosfato Dissódico de 2mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:53

HYPOFARMA HYPOFARMA 16.200 R$ 7,75 R$ 125.550,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:20

FRS FARMACE
110850032

16.200 R$ 5,00 R$ 81.000,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:59:38

FARMACE FARMACE 16.200 R$ 7,00 R$ 113.400,00 Sim
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JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR DESLANOL /
UNIÃO QUÍMICA

16.200 R$ 7,75 R$ 125.550,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:54:23

Genérico Farmace 16.200 R$ 7,75 R$ 125.550,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

HIPOLABOR HIPOLABOR 16.200 R$ 7,75 R$ 125.550,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:51:56

FR HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

16.200 R$ 3,15 R$ 51.030,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:29:37

FRASCO HIPOLABOR 16.200 R$ 7,75 R$ 125.550,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO HIPOLABOR 16.200 R$ 3,39 R$ 54.918,00 Não

0099 - Dexametasona, fosfato Dissódico de 4mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:53

HYPOFARMA HYPOFARMA 16.200 R$ 8,12 R$ 131.544,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
09:59:53

FARMACE FARMACE 16.200 R$ 8,00 R$ 129.600,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR DESLANOL /
UNIÃO QUÍMICA

16.200 R$ 8,12 R$ 131.544,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:55:12

Genérico Hypofarma 16.200 R$ 8,12 R$ 131.544,00 Sim

PROSPER COMERCIO
E DISTRIBUIÇÃO -ME

20.489.064/0001-
05

17/11/2022 -
15:57:19

AMPOLA HYPOFARMA 16.200 R$ 7,20 R$ 116.640,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

U. QUIMICA U. QUIMICA 16.200 R$ 8,12 R$ 131.544,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HYPOFARMA HYPOFARMA 16.200 R$ 8,12 R$ 131.544,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:52:39

FR HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

16.200 R$ 4,16 R$ 67.392,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:30:05

FRASCO TEUTO 16.200 R$ 8,12 R$ 131.544,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:55

HIPOLABOR HIPOLABOR 16.200 R$ 5,00 R$ 81.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO HIPOLABOR 16.200 R$ 8,02 R$ 129.924,00 Não

0100 - Dexclorfeniramina, Maleato de 0,4 mg/ml 100ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:53

PRATI PRATI 7.200 R$ 3,97 R$ 28.584,00 Não

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:10:34

DEXCLORFENIRAMINA
0,4MG/ML 100ML
XPE GEN

FARMACE
IN.QUI.F.CEARENSE
LTDA

7.200 R$ 3,68 R$ 26.496,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:00:11

PRATI PRATI 7.200 R$ 3,80 R$ 27.360,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:20:33

GENERICO PRATI 7.200 R$ 5,50 R$ 39.600,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:05

CX 50 GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

7.200 R$ 3,97 R$ 28.584,00 Sim
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JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR DESLANOL /
UNIÃO QUÍMICA

7.200 R$ 3,97 R$ 28.584,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:39

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

7.200 R$ 3,97 R$ 28.584,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:42

unidade prati 7.200 R$ 12,00 R$ 86.400,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:48:58

HIPOLABOR-
M(MG)

HIPOLABOR-
M(MG)

7.200 R$ 3,67 R$ 26.424,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

7.200 R$ 3,97 R$ 28.584,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 7.200 R$ 3,97 R$ 28.584,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:53:18

FR HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

7.200 R$ 3,50 R$ 25.200,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:30:34

FRASCO PRATI
DONADUZZI

7.200 R$ 3,97 R$ 28.584,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

7.200 R$ 4,35 R$ 31.320,00 Não

0101 - Dexclorfeniramina, Maleato de 2mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:00:35

GEOLAB GEOLAB 27.000 R$ 0,20 R$ 5.400,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:20:51

HYSTIN GEOLAB 27.000 R$ 0,13 R$ 3.510,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP DESLANOL /
UNIÃO QUÍMICA

27.000 R$ 0,26 R$ 7.020,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:39

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

27.000 R$ 0,10 R$ 2.700,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 27.000 R$ 0,26 R$ 7.020,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HYSTIN GEOLAB HYSTIN GEOLAB 27.000 R$ 0,26 R$ 7.020,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:31:24

COMPRIMIDO GEOLAB 27.000 R$ 0,26 R$ 7.020,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:55

GEOLAB GEOLAB 27.000 R$ 0,50 R$ 13.500,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

HYSTIN GEOLAB 27.000 R$ 0,15 R$ 4.050,00 Não

0102 - Diclofenaco de Potássio 50 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:00:52

GEOLAB GEOLAB 135.000 R$ 0,20 R$ 27.000,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:49:29

GEOLAB GEOLAB 135.000 R$ 0,42 R$ 56.700,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP DICLO / UNIÃO
QUÍMICA

135.000 R$ 0,42 R$ 56.700,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:42

unidade geolab 135.000 R$ 1,20 R$ 162.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

GEOLAB GEOLAB 135.000 R$ 0,42 R$ 56.700,00 Não
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POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

Poltax GEOLAB Poltax GEOLAB 135.000 R$ 0,15 R$ 20.250,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:55:12

CPR GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

135.000 R$ 0,14 R$ 18.900,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:31:49

COMPRIMIDO GEOLAB 135.000 R$ 0,42 R$ 56.700,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:56

GEOLAB GEOLAB 135.000 R$ 0,50 R$ 67.500,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

POLTAX GEOLAB 135.000 R$ 0,16 R$ 21.600,00 Não

0103 - Diclofenaco de Sódio 50 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:53

BELFAR BELFAR 135.000 R$ 0,26 R$ 35.100,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:26

CPR BELFAR
105710120

135.000 R$ 0,10 R$ 13.500,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:01:08

PRATI PRATI 135.000 R$ 0,19 R$ 25.650,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:49:56

GEOLAB GEOLAB 135.000 R$ 0,26 R$ 35.100,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP DICLO / UNIÃO
QUÍMICA

135.000 R$ 0,26 R$ 35.100,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:39

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

135.000 R$ 0,08 R$ 10.800,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:13

unidade geolab 135.000 R$ 1,10 R$ 148.500,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
17:45:10

GEOLAB-GO(GO) GEOLAB-GO(GO) 135.000 R$ 0,08 R$ 10.800,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

GEOLAB GEOLAB 135.000 R$ 0,26 R$ 35.100,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

Sodix GEOLAB Sodix GEOLAB 135.000 R$ 0,14 R$ 18.900,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:55:48

CPR SANOFI MEDLEY
FARMACÊUTICA
LTDA.

135.000 R$ 0,14 R$ 18.900,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:32:15

COMPRIMIDO GEOLAB 135.000 R$ 0,26 R$ 35.100,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:56

GEOLAB GEOLAB 135.000 R$ 0,50 R$ 67.500,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

SODIX GEOLAB 135.000 R$ 0,17 R$ 22.950,00 Não

0104 - Diclofenaco de Sódio 75mg/3ml IM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:01:30

FARMACE FARMACE 36.000 R$ 3,60 R$ 129.600,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

AMP DICLO / UNIÃO
QUÍMICA

36.000 R$ 3,69 R$ 132.840,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:56:51

Diclofarma Farmace 36.000 R$ 3,69 R$ 132.840,00 Sim
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POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

DICLOFARMA
FARMACE

DICLOFARMA
FARMACE

36.000 R$ 3,69 R$ 132.840,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:56:29

AMP FARMACE
INDÚSTRIA
QUÍMICO�FARMACÊUTICA
C

36.000 R$ 3,12 R$ 112.320,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:32:35

AMPOLA FARMACE 36.000 R$ 3,69 R$ 132.840,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:56

HYPOFARMA HYPOFARMA 36.000 R$ 5,00 R$ 180.000,00 Sim

0105 - Diclofenaco de sódio gotas 15mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:01:45

CIMED CIMED 4.500 R$ 7,50 R$ 33.750,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR DICLO / UNIÃO
QUÍMICA

4.500 R$ 8,58 R$ 38.610,00 Sim

0106 - Digliconato de clorexidina 2% 1000ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:02:08

REYMER REYMER 1.800 R$ 29,00 R$ 52.200,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR DICLO / UNIÃO
QUÍMICA

1.800 R$ 35,37 R$ 63.666,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

RIOQUIMICA RIOQUIMICA 1.800 R$ 35,37 R$ 63.666,00 Não

0107 - Digoxina 0,25 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:20

CPR PHARLAB
141070059

36.000 R$ 0,40 R$ 14.400,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:02:55

PHARLAB PHARLAB 36.000 R$ 0,38 R$ 13.680,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:06

CX 30 GENÉRICO/PHARLAB 36.000 R$ 0,40 R$ 14.400,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP Wellcome
Digoxina /
PHARLAB

36.000 R$ 0,40 R$ 14.400,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:13

unidade prati 36.000 R$ 2,00 R$ 72.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PHARLAB PHARLAB 36.000 R$ 0,40 R$ 14.400,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:33:05

COMPRIMIDO PHARLAB 36.000 R$ 0,40 R$ 14.400,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:56

TEUTO TEUTO 36.000 R$ 1,00 R$ 36.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PHARLAB 36.000 R$ 0,22 R$ 7.920,00 Não

0108 - Dipirona Gotas 10ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:53

AIRELA AIRELA 72.000 R$ 2,50 R$ 180.000,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:03:14

FARMACE FARMACE 72.000 R$ 2,40 R$ 172.800,00 Sim
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CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:21:06

ABERALGINA AIRELA 72.000 R$ 2,20 R$ 158.400,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR DIPIDOR /
PHARLAB

72.000 R$ 2,50 R$ 180.000,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:40

FARMACE FARMACE 72.000 R$ 2,50 R$ 180.000,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:13

unidade airela 72.000 R$ 10,00 R$ 720.000,00 Sim

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:12:08

AIRELA AIRELA 72.000 R$ 2,50 R$ 180.000,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

MAXALGINA
NATULAB

MAXALGINA
NATULAB

72.000 R$ 2,50 R$ 180.000,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:57:11

FR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

72.000 R$ 2,20 R$ 158.400,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:33:27

FRASCO FARMACE 72.000 R$ 2,50 R$ 180.000,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:57

AIRELA AIRELA 72.000 R$ 5,00 R$ 360.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

ABERALGINA AIRELA 72.000 R$ 1,91 R$ 137.520,00 Não

0109 - Dipirona Sódica 500mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:53

PRATI PRATI 90.000 R$ 0,50 R$ 45.000,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:26

CPR GREENPHARMA
120190125

90.000 R$ 0,50 R$ 45.000,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:03:30

PRATI PRATI 90.000 R$ 0,30 R$ 27.000,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:21:23

GENERICO PRATI 90.000 R$ 0,20 R$ 18.000,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:50:35

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

90.000 R$ 0,50 R$ 45.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP DIPIDOR /
PHARLAB

90.000 R$ 0,50 R$ 45.000,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:40

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

90.000 R$ 0,16 R$ 14.400,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:14

unidade prati 90.000 R$ 2,00 R$ 180.000,00 Sim

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:12:21

PRATI PRATI 90.000 R$ 0,18 R$ 16.200,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

90.000 R$ 0,50 R$ 45.000,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

90.000 R$ 0,20 R$ 18.000,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:57:50

CPR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

90.000 R$ 0,22 R$ 19.800,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:33:49

COMPRIMIDO PRATI
DONADUZZI

90.000 R$ 0,50 R$ 45.000,00 Não
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CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:57

GREENPHARMA GREENPHARMA 90.000 R$ 1,00 R$ 90.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

90.000 R$ 0,24 R$ 21.600,00 Não

0110 - Dipirona Sódica 500mg/ml IM/IV
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:54

HIPOLABOR HIPOLABOR 7.200 R$ 5,14 R$ 37.008,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:26

AMP FARMACE
110850018

7.200 R$ 5,14 R$ 37.008,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:03:47

SANTISA SANTISA 7.200 R$ 4,90 R$ 35.280,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:51:03

HIPOLABOR HIPOLABOR 7.200 R$ 5,14 R$ 37.008,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

AMP DIPIDOR /
PHARLAB

7.200 R$ 5,14 R$ 37.008,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:30

unidade santisa 7.200 R$ 10,00 R$ 72.000,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:57:58

Genérico Hipolabor 7.200 R$ 5,14 R$ 37.008,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:51:05

HIPOLABOR-
M(MG)

HIPOLABOR-
M(MG)

7.200 R$ 3,15 R$ 22.680,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

SANTISA SANTISA 7.200 R$ 5,14 R$ 37.008,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

SANTIDOR
SANTISA

SANTIDOR
SANTISA

7.200 R$ 5,14 R$ 37.008,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:58:22

AMP LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

7.200 R$ 3,51 R$ 25.272,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:34:13

AMPOLA TEUTO 7.200 R$ 5,14 R$ 37.008,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:57

HIPOLABOR HIPOLABOR 7.200 R$ 5,00 R$ 36.000,00 Sim

0111 - Dramim B6 2ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

AMP Dramin B6 DL /
COSMED

2.000 R$ 4,96 R$ 9.920,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:21:34

AMPOLA DRAMIN
B6/COSMED

2.000 R$ 4,95 R$ 9.900,00 Não

0112 - Enalapril 10 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:54

HIPOLABOR HIPOLABOR 50.000 R$ 0,20 R$ 10.000,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:26

CPR SANVAL
105830239

50.000 R$ 0,08 R$ 4.000,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:05:47

PHARLAB PHARLAB 50.000 R$ 0,16 R$ 8.000,00 Sim
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EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:51:33

HIPOLABOR HIPOLABOR 50.000 R$ 0,13 R$ 6.500,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP RENITEC /
VITAMEDIC

50.000 R$ 0,20 R$ 10.000,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:14

unidade teuto 50.000 R$ 0,90 R$ 45.000,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:52:09

HIPOLABOR-
M(MG)

HIPOLABOR-
M(MG)

50.000 R$ 0,05 R$ 2.500,00 Não

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:22:07

COMPRIMIDO ENAPLEX/PHARLAB 50.000 R$ 0,19 R$ 9.500,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 50.000 R$ 0,20 R$ 10.000,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:35:06

COMPRIMIDO HIPOLABOR 50.000 R$ 0,20 R$ 10.000,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:57

TEUTO TEUTO 50.000 R$ 0,50 R$ 25.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

SANVAPRESS HIPOLABOR 50.000 R$ 0,09 R$ 4.500,00 Não

0113 - Enalapril 20 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:54

HIPOLABOR HIPOLABOR 18.000 R$ 0,30 R$ 5.400,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:30

CPR CIMED
143810058

18.000 R$ 0,08 R$ 1.440,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:06:37

PHARLAB PHARLAB 18.000 R$ 0,25 R$ 4.500,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:51:44

HIPOLABOR HIPOLABOR 18.000 R$ 0,14 R$ 2.520,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP RENITEC /
VITAMEDIC

18.000 R$ 0,30 R$ 5.400,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:23:06

COMPRIMIDO ENAPLEX/PHARLAB 18.000 R$ 0,29 R$ 5.220,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 18.000 R$ 0,30 R$ 5.400,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:35:27

COMPRIMIDO HIPOLABOR 18.000 R$ 0,30 R$ 5.400,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:58

CIMED CIMED 18.000 R$ 0,50 R$ 9.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

SANVAPRESS HIPOLABOR 18.000 R$ 0,15 R$ 2.700,00 Não

0114 - Enalapril 5 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:54

BELFAR BELFAR 30.000 R$ 0,19 R$ 5.700,00 Não

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP RENITEC /
VITAMEDIC

30.000 R$ 0,19 R$ 5.700,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:43

unidade teuto 30.000 R$ 1,20 R$ 36.000,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:23:40

COMPRIMIDO GENÉRICO/EMS 30.000 R$ 0,18 R$ 5.400,00 Não
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0115 - Enoxaparina 20mg inj.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:54

BLAU BLAU 1.000 R$ 45,50 R$ 45.500,00 Não

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR CUTENOX /
MYLAN
LABORATORIOS

1.000 R$ 45,50 R$ 45.500,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
15:59:20

Noxx Blau 1.000 R$ 45,50 R$ 45.500,00 Sim

PROSPER COMERCIO
E DISTRIBUIÇÃO -ME

20.489.064/0001-
05

17/11/2022 -
16:01:08

SERINGA NOXX (BLAU) 1.000 R$ 48,30 R$ 48.300,00 Sim

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:20

BIOLOGICO BLAU
FARMACÊUTICA
S.A.

1.000 R$ 26,97 R$ 26.970,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

CRISTALIA CRISTALIA 1.000 R$ 45,50 R$ 45.500,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:59:05

FR MYLAN
LABORATORIOS
LTDA

1.000 R$ 32,50 R$ 32.500,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

HEPARINOX CRISTÁLIA 1.000 R$ 35,92 R$ 35.920,00 Não

0116 - Enoxaparina 40mg inj.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:54

BLAU BLAU 1.000 R$ 65,50 R$ 65.500,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:26

FRS MYLAN
188300021

1.000 R$ 50,00 R$ 50.000,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:06:58

CRISTALIA CRISTALIA 1.000 R$ 60,00 R$ 60.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR CUTENOX /
MYLAN
LABORATORIOS

1.000 R$ 65,50 R$ 65.500,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:43

unidade cristalia 1.000 R$ 90,00 R$ 90.000,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
16:00:27

Noxx Blau 1.000 R$ 55,50 R$ 55.500,00 Sim

PROSPER COMERCIO
E DISTRIBUIÇÃO -ME

20.489.064/0001-
05

17/11/2022 -
16:01:26

SERINGA NOXX (BLAU) 1.000 R$ 54,00 R$ 54.000,00 Sim

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:20

BIOLOGICO BLAU
FARMACÊUTICA
S.A.

1.000 R$ 53,94 R$ 53.940,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

CRISTALIA CRISTALIA 1.000 R$ 65,50 R$ 65.500,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

ENOXALOW
BLAU

ENOXALOW
BLAU

1.000 R$ 65,50 R$ 65.500,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:35:57

FRASCO CRISTALIA 1.000 R$ 65,50 R$ 65.500,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:59

CRISTALIA CRISTALAI 1.000 R$ 60,00 R$ 60.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

HEPARINOX CRISTÁLIA 1.000 R$ 69,78 R$ 69.780,00 Não
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0117 - Enoxaparina 60mg inj.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:54

BLAU BLAU 1.000 R$ 85,45 R$ 85.450,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:07:18

CRISTALIA CRISTALIA 1.000 R$ 80,00 R$ 80.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR CUTENOX /
MYLAN
LABORATORIOS

1.000 R$ 85,45 R$ 85.450,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:44

unidade cristalia 1.000 R$ 100,00 R$ 100.000,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
16:01:29

Noxx Blau 1.000 R$ 75,00 R$ 75.000,00 Sim

PROSPER COMERCIO
E DISTRIBUIÇÃO -ME

20.489.064/0001-
05

17/11/2022 -
16:01:38

SERINGA NOXX (BLAU) 1.000 R$ 57,90 R$ 57.900,00 Sim

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:20

BIOLOGICO BLAU
FARMACÊUTICA
S.A

1.000 R$ 80,09 R$ 80.090,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

CRISTALIA CRISTALIA 1.000 R$ 85,45 R$ 85.450,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:36:26

FRASCO CRISTALIA 1.000 R$ 85,45 R$ 85.450,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:59

CRISTALIA CRISTALAI 1.000 R$ 70,00 R$ 70.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

HEPARINOX CRISTÁLIA 1.000 R$ 106,96 R$ 106.960,00 Não

0118 - Enoxaparina 80mg inj.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:54

BLAU BLAU 1.000 R$ 95,35 R$ 95.350,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:07:45

CRISTALIA CRISTALIA 1.000 R$ 90,00 R$ 90.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR CUTENOX /
MYLAN
LABORATORIOS

1.000 R$ 95,35 R$ 95.350,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:44

unidade cristalia 1.000 R$ 102,00 R$ 102.000,00 Sim

PROSPER COMERCIO
E DISTRIBUIÇÃO -ME

20.489.064/0001-
05

17/11/2022 -
16:01:48

SERINGA NOXX (BLAU) 1.000 R$ 74,10 R$ 74.100,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
16:02:42

Noxx Blau 1.000 R$ 80,00 R$ 80.000,00 Sim

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:22

BIOLOGICO BLAU
FARMACÊUTICA
S.A

1.000 R$ 95,35 R$ 95.350,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

BIOCHIMICO BIOCHIMICO 1.000 R$ 95,35 R$ 95.350,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:59

CRISTALIA CRISTALAI 1.000 R$ 90,00 R$ 90.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

HEPARINOX CRISTÁLIA 1.000 R$ 142,49 R$ 142.490,00 Não
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0119 - Eritromicina, estolato 500mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:08:02

PRATI PRATI 54.000 R$ 1,15 R$ 62.100,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP ERIT. / E M S 54.000 R$ 1,29 R$ 69.660,00 Sim

0120 - Eritromicina, estolato 50mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:54

PRATI PRATI 4.500 R$ 10,61 R$ 47.745,00 Não

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:11:57

ERITROMICINA
50MG 60ML
SUSP.(RUBROMICIN)

PRATI,DONADUZZI
& CIA LTDA

4.500 R$ 7,92 R$ 35.640,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:08:17

PRATI PRATI 4.500 R$ 8,90 R$ 40.050,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

FR ERIT. / E M S 4.500 R$ 10,61 R$ 47.745,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:40

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

4.500 R$ 5,23 R$ 23.535,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:44

unidade prati 4.500 R$ 18,00 R$ 81.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

4.500 R$ 10,61 R$ 47.745,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

4.500 R$ 10,61 R$ 47.745,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

RUBROMICIN PRATI
DONADUZZI

4.500 R$ 6,54 R$ 29.430,00 Não

0121 - Espironolactona 100 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP ALDACTONE /
EMS S/A

9.000 R$ 0,91 R$ 8.190,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:24:29

COMPRIMIDO GENÉRICO/HIPOLABOR 9.000 R$ 0,90 R$ 8.100,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

17/11/2022 -
23:59:53

CPR HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

9.000 R$ 1,37 R$ 12.330,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO HIPOLABOR 9.000 R$ 1,45 R$ 13.050,00 Não

0122 - Espironolactona 50 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:54

HIPOLABOR HIPOLABOR 15.000 R$ 1,18 R$ 17.700,00 Não

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP ALDACTONE /
EMS S/A

15.000 R$ 1,18 R$ 17.700,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:25:17

COMPRIMIDO GENÉRICO/HIPOLABOR 15.000 R$ 1,17 R$ 17.550,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

HIPOLABOR HIPOLABOR 15.000 R$ 1,18 R$ 17.700,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:00:24

CPR EMS S/A 15.000 R$ 0,65 R$ 9.750,00 Sim

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

18/11/2022 -
00:42:06

30 CPR EUROFARMA 15.000 R$ 1,00 R$ 15.000,00 Sim
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ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO HIPOLABOR 15.000 R$ 1,08 R$ 16.200,00 Não

0123 - Estriol 1mg/g creme vaginal
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:26

TB SANVAL
107140216

1.350 R$ 19,38 R$ 26.163,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:08:43

SANVAL SANVAL 1.350 R$ 18,00 R$ 24.300,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:08

CX 50 ESTRIONIL/HIPOLABOR
SANVAL

1.350 R$ 19,38 R$ 26.163,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

TB STELE / BIOLAB
SANUS

1.350 R$ 19,38 R$ 26.163,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:15

unidade biolab 1.350 R$ 60,00 R$ 81.000,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:53:44

HIPOLABOR-
M(MG)

HIPOLABOR-
M(MG)

1.350 R$ 13,99 R$ 18.886,50 Não

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:26:02

TUBO GENÉRICO/BIOLAB 1.350 R$ 19,37 R$ 26.149,50 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

ESTRIONIL HIPOLABOR 1.350 R$ 12,25 R$ 16.537,50 Não

0124 - Etilefrina, Cloridrato de 10mg/ ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

AMP ETILEFRIL /
UNIÃO QUÍMICA

1.800 R$ 5,38 R$ 9.684,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:26:51

AMPOLA ETILEFRIL/UNIÃO
QUÍMICA

1.800 R$ 5,37 R$ 9.666,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

U. QUIMICA U. QUIMICA 1.800 R$ 5,38 R$ 9.684,00 Não

0125 - Fluconazol 150mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:54

BELFAR BELFAR 27.000 R$ 1,28 R$ 34.560,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:21

CPR MED QUIMICA
109170098

27.000 R$ 1,28 R$ 34.560,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:09:03

CIMED CIMED 27.000 R$ 1,19 R$ 32.130,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:21:46

GENERICO MEDQUIMICA 27.000 R$ 1,60 R$ 43.200,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:50

COMP Zoltec /
MEDQUIMICA

27.000 R$ 1,28 R$ 34.560,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:15

unidade vitamedic 27.000 R$ 1,40 R$ 37.800,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:54:23

MEDQUIMICA-
(MG)

MEDQUIMICA-
(MG)

27.000 R$ 0,74 R$ 19.980,00 Não

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:28:10

COMPRIMIDO GENÉRICO/PHARLAB 27.000 R$ 1,27 R$ 34.290,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

BELFAR BELFAR 27.000 R$ 1,28 R$ 34.560,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 27.000 R$ 0,45 R$ 12.150,00 Não
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NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:01:16

CPR RANBAXY
FARMACÊUTICA
LTDA

27.000 R$ 1,04 R$ 28.080,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:37:06

COMPRIMIDO VITAMEDIC 27.000 R$ 1,28 R$ 34.560,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:59

VITAMEDIC VITAMEDIC 27.000 R$ 3,00 R$ 81.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

FLUCOL BELFAR 27.000 R$ 0,93 R$ 25.110,00 Não

0126 - Fosfato de sódio monobásico + Fosfato de sódio dibásico 160+60mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:55

AIRELA AIRELA 540 R$ 9,03 R$ 4.876,20 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:09:19

NATULAB NATULAB 540 R$ 8,90 R$ 4.806,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR ENEMA JP / JP
INDUSTRIA

540 R$ 9,03 R$ 4.876,20 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:55:09

CRISTALIA-S(SP) CRISTALIA-S(SP) 540 R$ 7,87 R$ 4.249,80 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

L-ENEMA
NATULAB

L-ENEMA
NATULAB

540 R$ 9,03 R$ 4.876,20 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

FLEXENEMA AIRELA 540 R$ 7,94 R$ 4.287,60 Não

0127 - Furosemida 10mg/ml IM/IV
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:09:47

SANTISA SANTISA 7.200 R$ 2,80 R$ 20.160,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

AMP LASIX /
LABORATÓRIO
TEUTO

7.200 R$ 2,93 R$ 21.096,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

SANTISA SANTISA 7.200 R$ 2,93 R$ 21.096,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

SANTISA SANTISA 7.200 R$ 2,93 R$ 21.096,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:01:55

AMP LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

7.200 R$ 3,12 R$ 22.464,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:37:37

AMPOLA TEUTO 7.200 R$ 2,93 R$ 21.096,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:00

HYPOFARMA HYPOFARMA 7.200 R$ 6,00 R$ 43.200,00 Sim

0128 - Furosemida 40mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:55

PRATI PRATI 63.000 R$ 0,20 R$ 12.600,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:21

CPR HIPOLABOR
113430153

63.000 R$ 0,10 R$ 6.300,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:10:04

GEOLAB GEOLAB 63.000 R$ 0,15 R$ 9.450,00 Sim
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CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:22:02

GENERICO PRATI 63.000 R$ 0,08 R$ 5.040,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:52:35

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

63.000 R$ 0,12 R$ 7.560,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP LASIX /
LABORATÓRIO
TEUTO

63.000 R$ 0,20 R$ 12.600,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:41

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

63.000 R$ 0,06 R$ 3.780,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:15

uniadade prati 63.000 R$ 0,80 R$ 50.400,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

63.000 R$ 0,20 R$ 12.600,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

63.000 R$ 0,09 R$ 5.670,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:02:33

CPR HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

63.000 R$ 0,12 R$ 7.560,00 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:00

GEOLAB GEOLAB 63.000 R$ 0,50 R$ 31.500,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

63.000 R$ 0,08 R$ 5.040,00 Não

0129 - Gentamicina, Sulfato de 20 mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

AMP GENTAMICIN /
FRESENIUS

4.500 R$ 2,72 R$ 12.240,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

FRESENIUS IV
DRUGS

FRESENIUS IV
DRUGS

4.500 R$ 2,72 R$ 12.240,00 Não

0130 - Gentamicina, Sulfato de 40 mg/ml IM/IV
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:10:30

SANTISA SANTISA 5.400 R$ 3,40 R$ 18.360,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

AMP GENTAMICIN /
FRESENIUS

5.400 R$ 3,46 R$ 18.684,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:15

unidade santisa 5.400 R$ 9,00 R$ 48.600,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

FRESENIUS IV
DRUGS

FRESENIUS IV
DRUGS

5.400 R$ 3,46 R$ 18.684,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

SANTISA SANTISA 5.400 R$ 3,69 R$ 19.926,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:39:28

AMPOLA FRESENIUS 5.400 R$ 3,46 R$ 18.684,00 Não

0131 - Gentamicina, Sulfato de 80 mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:10:51

SANTISA SANTISA 8.100 R$ 4,30 R$ 34.830,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

AMP GENTAMICIN /
FRESENIUS

8.100 R$ 4,49 R$ 36.369,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:46

unidade santisa 8.100 R$ 9,50 R$ 76.950,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

FRESENIUS IV
DRUGS

FRESENIUS IV
DRUGS

8.100 R$ 4,49 R$ 36.369,00 Não
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POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

GENTAMISAN
SANTISA

GENTAMISAN
SANTISA

8.100 R$ 4,49 R$ 36.369,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:03:50

AMP SANTISA
LABORATÓRIO
FARMACÊUTICO
S/A

8.100 R$ 3,64 R$ 29.484,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:39:57

AMPOLA FRESENIUS 8.100 R$ 4,49 R$ 36.369,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:00

FRESENIUS FRESENIUS 8.100 R$ 5,00 R$ 40.500,00 Sim

0132 - Glibenclamida 5 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:21

CPR MED QUIMICA
109170064

225.000 R$ 0,04 R$ 9.000,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:11:10

GEOLAB GEOLAB 225.000 R$ 0,09 R$ 20.250,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:52:58

GEOLAB GEOLAB 225.000 R$ 0,08 R$ 18.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

CP GLIBENCLAMIDA
/ GEOLAB
INDÚSTRIA

225.000 R$ 0,13 R$ 29.250,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:41

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

225.000 R$ 0,03 R$ 6.750,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:46

unidade geolab 225.000 R$ 0,50 R$ 112.500,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:56:18

MEDQUIMICA-
(MG)

MEDQUIMICA-
(MG)

225.000 R$ 0,03 R$ 6.750,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

BRAINFARMA BRAINFARMA 225.000 R$ 0,13 R$ 29.250,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

GLICAMIN
GEOLAB

GLICAMIN
GEOLAB

225.000 R$ 0,07 R$ 15.750,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:04:24

CPR GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

225.000 R$ 0,09 R$ 20.250,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:40:35

COMPRIMIDO GEOLAB 225.000 R$ 0,13 R$ 29.250,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:00

GEOLAB GEOLAB 225.000 R$ 0,50 R$ 112.500,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GLICAMIN GEOLAB 225.000 R$ 0,07 R$ 15.750,00 Não

0133 - Glicose 25% 10 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:55

SAMTEC SAMTEC 9.000 R$ 1,12 R$ 10.080,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:11:24

HALEX HALEX 9.000 R$ 0,90 R$ 8.100,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:53:27

SAMTEC SAMTEC 9.000 R$ 1,12 R$ 10.080,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

AMP GLICOSE /
Samtec

9.000 R$ 1,12 R$ 10.080,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

SAMTEC SAMTEC 9.000 R$ 1,12 R$ 10.080,00 Não
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POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

ISOFARMA -
HALEX ISTAR

ISOFARMA -
HALEX ISTAR

9.000 R$ 1,12 R$ 10.080,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:04:57

AMP Samtec
Biotecnologia
Limitada

9.000 R$ 1,04 R$ 9.360,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:41:13

AMPOLA FARMACE 9.000 R$ 1,12 R$ 10.080,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:01

SAMTEC SAMTEC 9.000 R$ 3,00 R$ 27.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

ISOFARMA HALEX ISTAR 9.000 R$ 0,78 R$ 7.020,00 Não

0134 - Glicose 50% 10ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:55

SAMTEC SAMTEC 9.000 R$ 1,30 R$ 11.700,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:21

AMP ISOFARMA
155920006

9.000 R$ 1,30 R$ 11.700,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:11:40

HALEX HALEX 9.000 R$ 0,99 R$ 8.910,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:53:39

SAMTEC SAMTEC 9.000 R$ 1,30 R$ 11.700,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

AMP GLICOSE /
Samtec

9.000 R$ 1,30 R$ 11.700,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

SAMTEC SAMTEC 9.000 R$ 1,30 R$ 11.700,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

ISOFARMA -
HALEX ISTAR

ISOFARMA -
HALEX ISTAR

9.000 R$ 1,30 R$ 11.700,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:05:33

AMP Samtec
Biotecnologia
Limitada

9.000 R$ 1,17 R$ 10.530,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:41:38

AMPOLA HALEXISTAR 9.000 R$ 1,30 R$ 11.700,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:01

SAMTEC AS,M 9.000 R$ 4,00 R$ 36.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

ISOFARMA HALEX ISTAR 9.000 R$ 0,81 R$ 7.290,00 Não

0135 - Guaco (Mikania glomerata Spreng) 0,5 mg 120ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:12:02

NATULAB NATULAB 4.500 R$ 4,40 R$ 19.800,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR GUACO /
NATULAB
LABORATÓRIO

4.500 R$ 4,59 R$ 20.655,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

NATULAB NATULAB 4.500 R$ 4,59 R$ 20.655,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:01

AIRELA AIRELA 4.500 R$ 8,00 R$ 36.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GUACOFLUS AIRELA 4.500 R$ 4,32 R$ 19.440,00 Não
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0136 - Heparina 25.000UI inj.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:12:17

CRISTALIA CRISTALIA 500 R$ 40,00 R$ 20.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR HEPAMAX-S /
BLAU

500 R$ 45,37 R$ 22.685,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:46

unidade prati 500 R$ 25,00 R$ 12.500,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

CRISTALIA CRISTALIA 500 R$ 45,37 R$ 22.685,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HEPAMAX-S
BLAU

HEPAMAX-S
BLAU

500 R$ 45,37 R$ 22.685,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:42:21

FRASCO BLAU 500 R$ 45,37 R$ 22.685,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

HEMOFOL CRISTÁLIA 500 R$ 65,57 R$ 32.785,00 Não

0137 - Hidralazina 20mg/ml IM/IV
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:21

AMP CRISTALIA
102980089

1.800 R$ 14,01 R$ 25.218,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:12:36

CRISTALIA CRISTALIA 1.800 R$ 13,80 R$ 24.840,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

AMP NEPRESOL /
CRISTÁLIA

1.800 R$ 14,01 R$ 25.218,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:41

CRISTALIA CRISTALIA 1.800 R$ 5,70 R$ 10.260,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

CRISTALIA CRISTALIA 1.800 R$ 14,01 R$ 25.218,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:06:12

AMP CRISTÁLIA
PRODUTOS
QUÍMICOS
FARMACÊUTICO

1.800 R$ 6,76 R$ 12.168,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:42:50

AMPOLA CRISTALIA 1.800 R$ 14,01 R$ 25.218,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:01

CRISTALIA CRISTALAI 1.800 R$ 20,00 R$ 36.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

NEPRESOL CRISTÁLIA 1.800 R$ 7,52 R$ 13.536,00 Não

0138 - Hidroclorotiazida 25mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:21

CPR CIMED
143810210

108.000 R$ 0,04 R$ 4.320,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:12:57

CIMED CIMED 108.000 R$ 0,08 R$ 8.640,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:54:23

BRAINFARMA BRAINFARMA 108.000 R$ 0,09 R$ 9.720,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP CLORANA /
MEDQUIMICA

108.000 R$ 0,13 R$ 14.040,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:47

unidade teuto 108.000 R$ 0,50 R$ 54.000,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:57:11

MEDQUIMICA-
(MG)

MEDQUIMICA-
(MG)

108.000 R$ 0,03 R$ 3.240,00 Não
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F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

BRAINFARMA BRAINFARMA 108.000 R$ 0,13 R$ 14.040,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 108.000 R$ 0,05 R$ 5.400,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:06:48

CPR EMS S/A 108.000 R$ 0,10 R$ 10.800,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:43:39

COMPRIMIDO NEOQUIMICA 108.000 R$ 0,13 R$ 14.040,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:01

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 108.000 R$ 0,50 R$ 54.000,00 Sim

0139 - Hidrocortisona, 100mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:55

BLAU BLAU 21.600 R$ 6,06 R$ 130.896,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:27

FRS BLAU 116370105 21.600 R$ 6,06 R$ 130.896,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:13:35

TEUTO TEUTO 21.600 R$ 6,00 R$ 129.600,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR CORTISONAL /
BLAU
FARMACÊUTICA

21.600 R$ 6,06 R$ 130.896,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

U. QUIMICA U. QUIMICA 21.600 R$ 6,06 R$ 130.896,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:07:19

FR BLAU
FARMACÊUTICA
S.A.

21.600 R$ 5,85 R$ 126.360,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:44:27

FRASCO TEUTO 21.600 R$ 6,06 R$ 130.896,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:02

BLAU BLAU 21.600 R$ 10,00 R$ 216.000,00 Sim

0140 - Hidrocortisona, 500mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:55

BLAU BLAU 27.000 R$ 10,03 R$ 270.810,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:22

FRS BLAU 116370105 27.000 R$ 10,03 R$ 270.810,00 Sim

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:12:57

HIDROCORTISONA
500MG S/DIL
(ARISCORTEN)

BLAUSIEGEL IND.
COM. LTDA.

27.000 R$ 8,88 R$ 239.760,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:13:49

TEUTO TEUTO 27.000 R$ 9,00 R$ 243.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR CORTISONAL /
BLAU
FARMACÊUTICA

27.000 R$ 10,03 R$ 270.810,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:42

FRESENIUS FRESENIUS 27.000 R$ 10,03 R$ 270.810,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

U. QUIMICA U. QUIMICA 27.000 R$ 10,03 R$ 270.810,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:08:01

FR LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

27.000 R$ 8,97 R$ 242.190,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:44:55

FRASCO TEUTO 27.000 R$ 10,03 R$ 270.810,00 Não
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CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:02

BLAU BLAU 27.000 R$ 10,00 R$ 270.000,00 Sim

0141 - Hidrocortisona, acetato 10 mg/g (1%) creme
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:27

TB TEUTO
103700527

1.800 R$ 15,35 R$ 27.630,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

TB CORTISONAL /
BLAU
FARMACÊUTICA

1.800 R$ 15,35 R$ 27.630,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:48

unidade teuto 1.800 R$ 16,00 R$ 28.800,00 Sim

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:21

Genérico LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

1.800 R$ 15,35 R$ 27.630,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

U. QUIMICA U. QUIMICA 1.800 R$ 15,35 R$ 27.630,00 Não

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

18/11/2022 -
00:42:06

15 G TEUTO 1.800 R$ 18,00 R$ 32.400,00 Sim

0142 - Hidróxido de Alumínio 60mg/ml + Hidróxido Magnésio 40mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:55

IFAL IFAL 7.200 R$ 4,65 R$ 33.480,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:14:21

NATULAB NATULAB 7.200 R$ 4,50 R$ 32.400,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR GASTROL /
BRAINFARMA

7.200 R$ 4,65 R$ 33.480,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

IFAL IFAL 7.200 R$ 4,65 R$ 33.480,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

NATULAB NATULAB 7.200 R$ 4,65 R$ 33.480,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:46:41

FRASCO NATULAB 7.200 R$ 4,65 R$ 33.480,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:02

IMEC IMEC 7.200 R$ 5,00 R$ 36.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GASTRIMEC
COMPOSTO

IMEC 7.200 R$ 3,50 R$ 25.200,00 Não

0143 - Hidróxido de Alumínio 61,5 mg/ml (100ml)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:55

AIRELA AIRELA 7.200 R$ 4,40 R$ 31.680,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:14:37

NATULAB NATULAB 7.200 R$ 3,90 R$ 28.080,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR GASTROL /
BRAINFARMA

7.200 R$ 4,04 R$ 29.088,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:29

unidade airela 7.200 R$ 12,00 R$ 86.400,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

IFAL IFAL 7.200 R$ 4,04 R$ 29.088,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

NATULAB NATULAB 7.200 R$ 4,04 R$ 29.088,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:47:04

FRASCO AIRELA 7.200 R$ 4,04 R$ 29.088,00 Não
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CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:02

IMEC IMEC 7.200 R$ 6,00 R$ 43.200,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

ALUMEC IMEC 7.200 R$ 3,21 R$ 23.112,00 Não

0144 - Ibuprofeno 300mg comp.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:27

CPR VITAMEDIC
103920065

72.000 R$ 0,49 R$ 35.280,00 Sim

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:13:57

IBUPROFENO
300MG CPR
(IBUVIX) -
GEOLAB

GEOLAB IND.
FARMAC S/A.
MATRIZ

72.000 R$ 0,53 R$ 38.160,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:14:55

GEOLAB `GEOLAB 72.000 R$ 0,39 R$ 28.080,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:54:54

GEOLAB GEOLAB 72.000 R$ 0,49 R$ 35.280,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:09

CX 500 IBUVIX/GEOLAB 72.000 R$ 0,49 R$ 35.280,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP IBUPROTRAT /
NATULAB
LABORATÓRIO

72.000 R$ 0,49 R$ 35.280,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:29

unidade vitamedic 72.000 R$ 2,00 R$ 144.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

GEOLAB GEOLAB 72.000 R$ 0,49 R$ 35.280,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

IBUVIX GEOLAB IBUVIX GEOLAB 72.000 R$ 0,35 R$ 25.200,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:09:04

CPR LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

72.000 R$ 0,36 R$ 25.920,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:47:30

COMPRIMIDO VITAMEDIC 72.000 R$ 0,49 R$ 35.280,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:02

GEOLAB GEOLAB 72.000 R$ 1,00 R$ 72.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

IBUVIX GEOLAB 72.000 R$ 0,41 R$ 29.520,00 Não

0145 - Ibuprofeno 50mg/ml gotas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:15:16

NATULAB NATULAB 6.300 R$ 3,30 R$ 20.790,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR IBUPROTRAT /
NATULAB
LABORATÓRIO

6.300 R$ 3,46 R$ 21.798,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

NATULAB NATULAB 6.300 R$ 3,46 R$ 21.798,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

IBUPROTRAT
NATULAB

IBUPROTRAT
NATULAB

6.300 R$ 3,46 R$ 21.798,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:09:45

FR LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

6.300 R$ 4,81 R$ 30.303,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:47:53

FRASCO NATULAB 6.300 R$ 3,46 R$ 21.798,00 Não
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ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

IBUPROTRAT NATULAB 6.300 R$ 3,14 R$ 19.782,00 Não

0146 - Ibuprofeno 600mg comp.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:55

PRATI PRATI 108.000 R$ 0,52 R$ 56.160,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:22

CPR PRATI 125680161 108.000 R$ 0,52 R$ 56.160,00 Sim

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:14:53

IBUPROFENO
600MG CPR GEN
PRATI

PRATI,DONADUZZI
& CIA LTDA

108.000 R$ 0,43 R$ 46.440,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:15:49

PRATI PRATI 108.000 R$ 0,39 R$ 42.120,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:55:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

108.000 R$ 0,52 R$ 56.160,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:09

CX 500 GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

108.000 R$ 0,52 R$ 56.160,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP IBUPROTRAT /
NATULAB
LABORATÓRIO

108.000 R$ 0,52 R$ 56.160,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:42

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

108.000 R$ 0,22 R$ 23.760,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:48

unidade vitamedic 108.000 R$ 2,40 R$ 259.200,00 Sim

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:12:39

PRATI PRATI 108.000 R$ 0,25 R$ 27.000,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

108.000 R$ 0,52 R$ 56.160,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

108.000 R$ 0,28 R$ 30.240,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:10:19

CPR LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

108.000 R$ 0,30 R$ 32.400,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:48:13

COMPRIMIDO PRATI
DONADUZZI

108.000 R$ 0,52 R$ 56.160,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:03

TEUTO TEUTO 108.000 R$ 1,00 R$ 108.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

108.000 R$ 0,34 R$ 36.720,00 Não

0147 - Imunoglobulina RHO D 300mcg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR Hizentra / CSL
BEHRING

90 R$ 311,00 R$ 27.990,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:29:22

FRASCO RHOPHYLAC/CSL
BEHRING

90 R$ 310,90 R$ 27.981,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

KAMRHO-D
KAMADA

KAMRHO-D
KAMADA

90 R$ 311,00 R$ 27.990,00 Não

0148 - Iodeto de Potássio xarope 100ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:55

IFAL IFAL 4.500 R$ 8,75 R$ 39.375,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:16:07

BELFAR BELFAR 4.500 R$ 8,00 R$ 36.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR GUACO /
NATULAB
LABORATÓRIO

4.500 R$ 8,75 R$ 39.375,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

IFAL IFAL 4.500 R$ 8,75 R$ 39.375,00 Não

0149 - Ipratrópio, Brometo de 0,25 mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:55

HIPOLABOR HIPOLABOR 1.350 R$ 2,83 R$ 3.820,50 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:16:23

PRATI PRATI 1.350 R$ 2,80 R$ 3.780,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:10

CX 200 GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

1.350 R$ 2,83 R$ 3.820,50 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR GUACO /
NATULAB
LABORATÓRIO

1.350 R$ 2,83 R$ 3.820,50 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:49

unidade teuto 1.350 R$ 10,00 R$ 13.500,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:30:07

FRASCO GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

1.350 R$ 2,82 R$ 3.807,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI PRATI 1.350 R$ 2,83 R$ 3.820,50 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:28:42

FR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

1.350 R$ 1,69 R$ 2.281,50 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:48:46

FRASCO HIPOLABOR 1.350 R$ 2,83 R$ 3.820,50 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:03

HYPOFARMA HYPOFARMA 1.350 R$ 4,00 R$ 5.400,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

1.350 R$ 1,74 R$ 2.349,00 Não

0150 - Itraconazol 100mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:27

CPS GEOLAB
154230260

18.000 R$ 1,53 R$ 27.540,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:16:38

GEOLAB GEOLAB 18.000 R$ 1,50 R$ 27.000,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:00:31

GEOLAB GEOLAB 18.000 R$ 1,53 R$ 27.540,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

CÁPSULA TRAXONOL /
GEOLAB

18.000 R$ 1,53 R$ 27.540,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:33

unidade geolab 18.000 R$ 11,00 R$ 198.000,00 Sim

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:20

SIMILAR GEOLAB
INDUSTRIA
FARMACEUTICA

18.000 R$ 1,53 R$ 27.540,00 Não

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:30:52

CÁPSULA GENÉRICO/LEGRAND 18.000 R$ 1,52 R$ 27.360,00 Não
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CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:03

GEOLAB GEOLAB 18.000 R$ 4,00 R$ 72.000,00 Sim

0151 - Ivermectina 6mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:28

CPR VITAMEDIC
103920167

27.000 R$ 1,20 R$ 32.400,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:19:25

VITAMEDIC VITAMEDIC 27.000 R$ 1,90 R$ 51.300,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:22:26

GENERICO VITAMEDIC 27.000 R$ 1,40 R$ 37.800,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:57:28

VITAMEDIC VITAMEDIC 27.000 R$ 2,73 R$ 73.710,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP REVECTINA /
VITAMEDIC

27.000 R$ 2,73 R$ 73.710,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:36

unidade vitamedic 27.000 R$ 12,00 R$ 324.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

VITAMEDIC VITAMEDIC 27.000 R$ 2,73 R$ 73.710,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

VITAMEDIC VITAMEDIC 27.000 R$ 1,05 R$ 28.350,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:30:41

CPR VITAMEDIC
INDUSTRIA
FARMACEUTICA
LTDA

27.000 R$ 1,95 R$ 52.650,00 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:03

VITAMEDIC VITAMEDIC 27.000 R$ 3,00 R$ 81.000,00 Sim

0152 - Lactulose 667 mg/ml (120ml)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:56

NUTRIEX NUTRIEX 10.000 R$ 15,63 R$ 156.300,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:19:43

NATURELIFE NATURELIFE 10.000 R$ 14,50 R$ 145.000,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
09:58:47

NATURELIFE NATURELIFE 10.000 R$ 15,63 R$ 156.300,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:11

CX 50 GENÉRICO/NUTRIEX 10.000 R$ 15,63 R$ 156.300,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR FARLAC /
COSMED

10.000 R$ 15,63 R$ 156.300,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:37

unidade airela 10.000 R$ 20,00 R$ 200.000,00 Sim

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:12:58

NUTRIEX NUTRIEX 10.000 R$ 15,63 R$ 156.300,00 Não

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:58:33

NUTRIEX(GO) NUTRIEX(GO) 10.000 R$ 12,17 R$ 121.700,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

NUTRIEX NUTRIEX 10.000 R$ 15,63 R$ 156.300,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

NATURELIFE NATURELIFE 10.000 R$ 15,63 R$ 156.300,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:03

AIRELA AIRELA 10.000 R$ 15,00 R$ 150.000,00 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 73 de 863

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

LACTULAX AIRELA 10.000 R$ 10,28 R$ 102.800,00 Não

0153 - Levodopa + Carbidopa 250mg+25mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:22

CPR CRISTALIA
102980450

27.000 R$ 3,14 R$ 84.780,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:19:57

TEUTO TEUTO 27.000 R$ 3,00 R$ 81.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP FARLAC /
COSMED

27.000 R$ 3,14 R$ 84.780,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:37

unidade cristalia 27.000 R$ 1,60 R$ 43.200,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
16:59:07

CRISTALIA-S(SP) CRISTALIA-S(SP) 27.000 R$ 1,31 R$ 35.370,00 Não

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:23

SIMILAR TEUTO 27.000 R$ 1,58 R$ 42.660,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

CRISTALIA CRISTALIA 27.000 R$ 3,14 R$ 84.780,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PARKIDOPA
CRISTALIA

PARKIDOPA
CRISTALIA

27.000 R$ 1,41 R$ 38.070,00 Não

ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

18/11/2022 -
00:42:06

30 CPR CRISTALIA 27.000 R$ 3,00 R$ 81.000,00 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:03

CRISTALIA CRISTALAI 27.000 R$ 4,00 R$ 108.000,00 Sim

0154 - Levotiroxina sódica 100 mcg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:22

CPR MERCK
100890392

9.000 R$ 0,49 R$ 4.410,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP PURAN T4 /
SANOFI MEDLEY

9.000 R$ 0,49 R$ 4.410,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:31:37

COMPRIMIDO PURAN
T4/SANOFI
AVENTIS

9.000 R$ 0,48 R$ 4.320,00 Não

0155 - Levotiroxina sódica 25 mcg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:28

CPR MERCK
100890392

9.000 R$ 0,63 R$ 5.670,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP PURAN T4 /
SANOFI MEDLEY

9.000 R$ 0,63 R$ 5.670,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:32:08

COMPRIMIDO PURAN
T4/SANOFI
AVENTIS

9.000 R$ 0,62 R$ 5.580,00 Não

0156 - Levotiroxina sódica 50 mcg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:28

CPR MERCK
100890392

9.000 R$ 0,77 R$ 6.930,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP PURAN T4 /
SANOFI MEDLEY

9.000 R$ 0,77 R$ 6.930,00 Sim
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c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:32:44

COMPRIMIDO PURAN
T4/SANOFI
AVENTIS

9.000 R$ 0,76 R$ 6.840,00 Não

0157 - Lidocaina Geleia 30g
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:23

TB PHARLAB
141070056

1.000 R$ 4,75 R$ 4.750,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:20:19

PHARLAB PHARLAB 1.000 R$ 4,00 R$ 4.000,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:22:42

LABCAINA PHARLAB 1.000 R$ 5,90 R$ 5.900,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:11

CX 100 LABCAÍNA/PHARLAB 1.000 R$ 4,75 R$ 4.750,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

TB PURAN T4 /
SANOFI MEDLEY

1.000 R$ 4,75 R$ 4.750,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:42

PHARLAB PHARLAB 1.000 R$ 4,75 R$ 4.750,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:38

unidade prati 1.000 R$ 9,00 R$ 9.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PHARLAB PHARLAB 1.000 R$ 4,75 R$ 4.750,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:31:40

TBT PHARLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S.A.

1.000 R$ 3,51 R$ 3.510,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:49:33

TUBO PHARLAB 1.000 R$ 4,75 R$ 4.750,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:04

CRISTALIA CRISTALAI 1.000 R$ 20,00 R$ 20.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

XYLESTESIN CRISTÁLIA 1.000 R$ 12,17 R$ 12.170,00 Não

0158 - Lidocaína Spray 100 mg/ml (50ml)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:28

FRS HIPOLABOR
113430175

500 R$ 75,50 R$ 37.750,00 Sim

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:15:51

LIDOCAINA 10%
SPRAY 50ML
GEN HIPOLABOR

HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

500 R$ 67,69 R$ 33.845,00 Não

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:12

CX 01 XYLESTESIN/CRISTALIA 500 R$ 75,50 R$ 37.750,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR XYLOCAÍNA SP. /
HIPOLABOR

500 R$ 75,50 R$ 37.750,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:43

HIPOLABOR HIPOLABOR 500 R$ 75,50 R$ 37.750,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:38

unidade cristalia 500 R$ 90,00 R$ 45.000,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 500 R$ 76,26 R$ 38.130,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:32:21

FR HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

500 R$ 59,80 R$ 29.900,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:49:56

FRASCO HIPOLABOR 500 R$ 75,50 R$ 37.750,00 Não
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CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:04

CRISTALIA CRISTALAI 500 R$ 100,00 R$ 50.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

XYLESTESIN CRISTÁLIA 500 R$ 169,12 R$ 84.560,00 Não

0159 - Lidocaína, Cloridrato de 2% C/ Vaso 20ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:20:40

CRISTALIA CRISTALIA 1.800 R$ 9,00 R$ 16.200,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR XYLOCAÍNA /
HIPOLABOR

1.800 R$ 9,03 R$ 16.254,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:39

unidade cristalia 1.800 R$ 35,00 R$ 63.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

CRISTALIA CRISTALIA 1.800 R$ 9,03 R$ 16.254,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:04

CRISTALIA CRISTALAI 1.800 R$ 30,00 R$ 54.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

XYLESTESIN CRISTÁLIA 1.800 R$ 18,67 R$ 33.606,00 Não

0160 - Lidocaína, Cloridrato de 2% S/ Vaso 20ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:21:01

HIPOLABOR HIPOLABOR 1.800 R$ 10,30 R$ 18.540,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR XYLOCAÍNA /
HIPOLABOR

1.800 R$ 10,54 R$ 18.972,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:39

unidade cristalia 1.800 R$ 28,00 R$ 50.400,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

U. QUIMICA U. QUIMICA 1.800 R$ 10,54 R$ 18.972,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:32:55

FR HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

1.800 R$ 16,77 R$ 30.186,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:50:54

FRASCO CRISTALIA 1.800 R$ 10,54 R$ 18.972,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:04

CRISTALIA CRISTALAI 1.800 R$ 25,00 R$ 45.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

XYLESTESIN CRISTÁLIA 1.800 R$ 17,36 R$ 31.248,00 Não

0161 - Loratadina 10mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:23

CPR VITAMEDIC
143810090

18.000 R$ 0,45 R$ 8.100,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:21:23

NEOQUIMICA NEOQUIMICA 18.000 R$ 0,40 R$ 7.200,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP CLARITIN /
BRAINFARMA

18.000 R$ 0,45 R$ 8.100,00 Sim
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MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:43

VITAMEDIC
INDUSTRIA
FARMACEUTICA
LTDA

VITAMEDIC
INDUSTRIA
FARMACEUTICA
LTDA

18.000 R$ 0,12 R$ 2.160,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

HYPERMARCAS HYPERMARCAS 18.000 R$ 0,45 R$ 8.100,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:51:20

COMPRIMIDO VITAMEDIC 18.000 R$ 0,45 R$ 8.100,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:05

VITAMEDIC VITAMEDIC 18.000 R$ 1,00 R$ 18.000,00 Sim

0162 - Loratadina 1mg/ml, frasco 100 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:56

PRATI PRATI 5.400 R$ 5,82 R$ 31.428,00 Não

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:16:50

LORATADINA
1MG/ML
XPE.100ML GEN
+ COPO

PRATI,DONADUZZI
& CIA LTDA

5.400 R$ 5,90 R$ 31.860,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:21:40

PRATI PRATI 5.400 R$ 5,70 R$ 30.780,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR CLARITIN /
BRAINFARMA

5.400 R$ 5,82 R$ 31.428,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:43

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.400 R$ 5,82 R$ 31.428,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:40

unidade prati 5.400 R$ 18,00 R$ 97.200,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.400 R$ 5,87 R$ 31.698,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:34:15

FR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.400 R$ 6,20 R$ 33.480,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

5.400 R$ 6,96 R$ 37.584,00 Não

0163 - Losartana Potássica 100mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:56

PRATI PRATI 10.000 R$ 0,98 R$ 9.800,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:21:55

PRATI PRATI 10.000 R$ 0,90 R$ 9.000,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:12

CX 300 GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

10.000 R$ 0,98 R$ 9.800,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

CP Cozaar / PRATI
DONADUZZI

10.000 R$ 0,98 R$ 9.800,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:43

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

10.000 R$ 0,90 R$ 9.000,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:35

unidade prati 10.000 R$ 4,00 R$ 40.000,00 Sim

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:13:18

PRATI PRATI 10.000 R$ 0,98 R$ 9.800,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

10.000 R$ 0,98 R$ 9.800,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:34:53

CPR LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

10.000 R$ 0,46 R$ 4.600,00 Sim
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ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

40.455.009/0001-
01

18/11/2022 -
00:42:06

30 CPR GERMED 10.000 R$ 1,50 R$ 15.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

10.000 R$ 0,48 R$ 4.800,00 Não

0164 - Losartana Potássica 50 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:56

PRATI PRATI 270.000 R$ 0,35 R$ 94.500,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:28

CPR NEO QUIMICA
155840428

270.000 R$ 0,09 R$ 24.300,00 Sim

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:17:43

LOSARTANA
POTASSICA
50MG CPR GEN -

LEGRAND 270.000 R$ 0,12 R$ 32.400,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:22:20

PRATI PRATI 270.000 R$ 0,12 R$ 32.400,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

CP Cozaar / PRATI
DONADUZZI

270.000 R$ 0,35 R$ 94.500,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:44

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

270.000 R$ 0,06 R$ 16.200,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:16

unidade geolab 270.000 R$ 1,60 R$ 432.000,00 Sim

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:13:31

PRATI PRATI 270.000 R$ 0,06 R$ 16.200,00 Não

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
17:00:20

BRAINFARMA(GO) BRAINFARMA(GO) 270.000 R$ 0,07 R$ 18.900,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

BRAINFARMA BRAINFARMA 270.000 R$ 0,35 R$ 94.500,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

270.000 R$ 0,09 R$ 24.300,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:35:31

CPR LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

270.000 R$ 0,13 R$ 35.100,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:51:44

COMPRIMIDO PRATI
DONADUZZI

270.000 R$ 0,35 R$ 94.500,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:05

GEOLAB GEOLAB 270.000 R$ 1,00 R$ 270.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

270.000 R$ 0,10 R$ 27.000,00 Não

0165 - Maleato de Metilergometrina 0,2 mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:29

AMP UNIAO QUIMICA
104970126

7.200 R$ 4,83 R$ 34.776,00 Sim

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:18:56

METILERGOMETRINA
0,2MG/ML
AMP(ERGOMETRIN

UNIAO QUIMICA 7.200 R$ 3,68 R$ 26.496,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:22:44

U. QUIMICA U. QUIMICA 7.200 R$ 4,80 R$ 34.560,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

AMP CLARITIN /
BRAINFARMA

7.200 R$ 4,83 R$ 34.776,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

U. QUIMICA U. QUIMICA 7.200 R$ 4,83 R$ 34.776,00 Não

0166 - Mebendazol 100mg
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:56

BELFAR BELFAR 36.000 R$ 0,93 R$ 33.480,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:22:59

BELFAR BELFAR 36.000 R$ 0,60 R$ 21.600,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:01:39

BELFAR BELFAR 36.000 R$ 0,93 R$ 33.480,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP ZENTEL / PRATI
DONADUZZI

36.000 R$ 0,93 R$ 33.480,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:16

unidade belfar 36.000 R$ 4,00 R$ 144.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

BELFAR BELFAR 36.000 R$ 0,93 R$ 33.480,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

BELFAR BELFAR 36.000 R$ 0,42 R$ 15.120,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:36:15

CPR CRISTÁLIA
PRODUTOS
QUÍMICOS
FARMACÊUTICO

36.000 R$ 0,46 R$ 16.560,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

BELMIRAX BELFAR 36.000 R$ 0,35 R$ 12.600,00 Não

0167 - Mebendazol 20mg/ml sol. Oral 30ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:56

BELFAR BELFAR 9.000 R$ 3,53 R$ 31.770,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:23:13

NATULAB NATULAB 9.000 R$ 3,40 R$ 30.600,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR METFOM. / PRATI
DONADUZZI

9.000 R$ 3,53 R$ 31.770,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HELMILAB
NATULAB

HELMILAB
NATULAB

9.000 R$ 3,53 R$ 31.770,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

HELMILAB NATULAB 9.000 R$ 2,50 R$ 22.500,00 Não

0168 - Metformina, Cloridrato de 500 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:57

PRATI PRATI 72.000 R$ 0,32 R$ 23.040,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:23:31

PRATI PRATI 72.000 R$ 0,20 R$ 14.400,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:02:07

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

72.000 R$ 0,14 R$ 10.080,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP METFOM. / PRATI
DONADUZZI

72.000 R$ 0,32 R$ 23.040,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:44

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

72.000 R$ 0,10 R$ 7.200,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:16

unidade prati 72.000 R$ 1,70 R$ 122.400,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

72.000 R$ 0,32 R$ 23.040,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

72.000 R$ 0,15 R$ 10.800,00 Não
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NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:36:57

CPR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

72.000 R$ 0,17 R$ 12.240,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:52:30

COMPRIMIDO PRATI
DONADUZZI

72.000 R$ 0,32 R$ 23.040,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:05

PRATI PRATI 72.000 R$ 1,00 R$ 72.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

72.000 R$ 0,18 R$ 12.960,00 Não

0169 - Metformina, Cloridrato de 850 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:57

PRATI PRATI 180.000 R$ 0,32 R$ 57.600,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:23

CPR PRATI 125680247 180.000 R$ 0,13 R$ 23.400,00 Sim

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:19:53

METFORMINA
850MG CPR GEN
- PRATI

Marca:
PRATI,DONADUZZI
& CIA LTDA

180.000 R$ 0,20 R$ 36.000,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:23:50

PRATI PRATI 180.000 R$ 0,20 R$ 36.000,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:23:01

GENERICO PRATI 180.000 R$ 0,15 R$ 27.000,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:02:19

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

180.000 R$ 0,15 R$ 27.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP METFOM. / PRATI
DONADUZZI

180.000 R$ 0,32 R$ 57.600,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:44

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

180.000 R$ 0,10 R$ 18.000,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:17

unidade geolab 180.000 R$ 2,00 R$ 360.000,00 Sim

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:13:45

PRATI PRATI 180.000 R$ 0,10 R$ 18.000,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

180.000 R$ 0,32 R$ 57.600,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

180.000 R$ 0,15 R$ 27.000,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:37:27

CPR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

180.000 R$ 0,20 R$ 36.000,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:52:52

COMPRIMIDO PRATI
DONADUZZI

180.000 R$ 0,32 R$ 57.600,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:05

GEOLAB GEOLAB 180.000 R$ 1,00 R$ 180.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

180.000 R$ 0,18 R$ 32.400,00 Não

0170 - Metildopa 250mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:24:06

E M S E M S 90.000 R$ 0,90 R$ 81.000,00 Sim
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EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:03:51

HIPOLABOR HIPOLABOR 90.000 R$ 1,25 R$ 112.500,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP CLARITIN /
BRAINFARMA

90.000 R$ 1,25 R$ 112.500,00 Sim

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:20

GENÉRICO E.M.S 90.000 R$ 0,60 R$ 54.000,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:38:02

CPR EMS S/A 90.000 R$ 0,70 R$ 63.000,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:53:12

COMPRIMIDO HIPOLABOR 90.000 R$ 1,25 R$ 112.500,00 Não

0171 - Metildopa 500mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:23

CPR EMS 102350564 100.000 R$ 2,67 R$ 267.000,00 Sim

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:20:45

METILDOPA 500
MG CPR GEN -
EMS

EMS S/A 100.000 R$ 1,16 R$ 116.000,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:24:29

E M S E M S 100.000 R$ 1,50 R$ 150.000,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:03:31

HIPOLABOR HIPOLABOR 100.000 R$ 2,67 R$ 267.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP metildopa /
SANVAL

100.000 R$ 2,67 R$ 267.000,00 Sim

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:20

GENÉRICO E.M.S 100.000 R$ 1,24 R$ 124.000,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:38:35

CPR EMS S/A 100.000 R$ 1,40 R$ 140.000,00 Sim

0172 - Metoclopramida, Cloridrato de 5mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:25:01

FARMACE FARMACE 27.000 R$ 1,40 R$ 37.800,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

AMP Plasil /
HIPOLABOR

27.000 R$ 1,58 R$ 42.660,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
16:08:27

Noprosil Isofarma/Halexistar 27.000 R$ 1,58 R$ 42.660,00 Sim

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:14:03

ISOFARMA ISOFARMA 27.000 R$ 0,87 R$ 23.490,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:54:07

AMPOLA HALEXISTAR 27.000 R$ 1,58 R$ 42.660,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:06

FARMCE FARMACE 27.000 R$ 3,00 R$ 81.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

NOPROSIL HALEX ISTAR 27.000 R$ 0,89 R$ 24.030,00 Não

0173 - Metronidazol 100 mg/g (10%) creme vaginal
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:57

PRATI PRATI 6.300 R$ 15,77 R$ 99.351,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:25:22

PRATI PRATI 6.300 R$ 12,80 R$ 80.640,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:23:17

GENERICO PRATI 6.300 R$ 7,90 R$ 49.770,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:04:30

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

6.300 R$ 15,77 R$ 99.351,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

TB FLAGYL / ABL
LTDA

6.300 R$ 15,77 R$ 99.351,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:17

unidade prati 6.300 R$ 19,00 R$ 119.700,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

6.300 R$ 15,77 R$ 99.351,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

6.300 R$ 15,77 R$ 99.351,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:39:19

TBT SANVAL
COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA

6.300 R$ 7,15 R$ 45.045,00 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:06

TEUTO TEUTO 6.300 R$ 15,00 R$ 94.500,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

6.300 R$ 7,37 R$ 46.431,00 Não

0174 - Metronidazol 250mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:57

PRATI PRATI 90.000 R$ 0,34 R$ 30.600,00 Não

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:21:25

METRONIDAZOL
250MG CPR GEN
PRATI

PRATI,DONADUZZI
& CIA LTDA

90.000 R$ 0,32 R$ 28.800,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:25:51

PRATI PRATI 90.000 R$ 0,30 R$ 27.000,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:23:30

GENERICO PRATI 90.000 R$ 0,24 R$ 21.600,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:04:55

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

90.000 R$ 0,34 R$ 30.600,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP Flagyl / PRATI
DONADUZZI

90.000 R$ 0,34 R$ 30.600,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:45

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

90.000 R$ 0,20 R$ 18.000,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:18

unidade prati 90.000 R$ 2,00 R$ 180.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

90.000 R$ 0,34 R$ 30.600,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

90.000 R$ 0,21 R$ 18.900,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:39:56

CPR LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

90.000 R$ 0,23 R$ 20.700,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:54:33

COMPRIMIDO PRATI
DONADUZZI

90.000 R$ 0,34 R$ 30.600,00 Não



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 82 de 863

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

90.000 R$ 0,25 R$ 22.500,00 Não

0175 - Metronidazol 250mg + Nistatina 100.000UI
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:57

PRATI PRATI 5.400 R$ 15,95 R$ 86.130,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:26:12

PRATI PRATI 5.400 R$ 13,80 R$ 74.520,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:23:42

GENERICO PRATI 5.400 R$ 15,90 R$ 85.860,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:05:25

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.400 R$ 15,95 R$ 86.130,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

TB Flagyl / PRATI
DONADUZZI

5.400 R$ 15,95 R$ 86.130,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:45

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.400 R$ 15,95 R$ 86.130,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:31

unidade prati 5.400 R$ 26,00 R$ 140.400,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.400 R$ 15,95 R$ 86.130,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.400 R$ 15,95 R$ 86.130,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

5.400 R$ 14,09 R$ 76.086,00 Não

0176 - Metronidazol 400mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:23

CPR TEUTO
103700071

9.000 R$ 1,10 R$ 9.900,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP Flagyl / PRATI
DONADUZZI

9.000 R$ 1,10 R$ 9.900,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:31

unidade teuto 9.000 R$ 3,00 R$ 27.000,00 Sim

0177 - Metronidazol 500mg 100ml inj.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:57

JP JP 5.400 R$ 15,33 R$ 82.782,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:26:36

FARMACE FARMACE 5.400 R$ 13,80 R$ 74.520,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:05:55

JP JP 5.400 R$ 15,33 R$ 82.782,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR Flagyl / PRATI
DONADUZZI

5.400 R$ 15,33 R$ 82.782,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:46

ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL LTDA

ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL LTDA

5.400 R$ 15,33 R$ 82.782,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:55:01

FRASCO HALEXISTAR 5.400 R$ 15,33 R$ 82.782,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO HALEX ISTAR 5.400 R$ 14,44 R$ 77.976,00 Não



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 83 de 863

0178 - Miconazol, nitrato de 2% (20 mg/ml) creme dermatológico
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:57

PRATI PRATI 3.600 R$ 45,70 R$ 164.520,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:26:54

PRATI PRATI 3.600 R$ 8,00 R$ 28.800,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:24:06

GENERICO PRATI 3.600 R$ 5,80 R$ 20.880,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

TB NISTA. / PRATI
DONADUZZI

3.600 R$ 45,70 R$ 164.520,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:46

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

3.600 R$ 6,52 R$ 23.472,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:18

unidade prati 3.600 R$ 8,50 R$ 30.600,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
17:02:15

HIPOLABOR-
M(MG)

HIPOLABOR-
M(MG)

3.600 R$ 3,85 R$ 13.860,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

3.600 R$ 45,70 R$ 164.520,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 3.600 R$ 45,70 R$ 164.520,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:40:30

TBT CIMED
INDUSTRIA S.A

3.600 R$ 4,42 R$ 15.912,00 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:06

HIPOLABOR HIPOLABOR 3.600 R$ 5,00 R$ 18.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

3.600 R$ 4,70 R$ 16.920,00 Não

0179 - Miconazol, nitrato de 2% (20 mg/ml) creme vaginal 80G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:58

PRATI PRATI 6.300 R$ 14,72 R$ 92.736,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:27:17

PRATI PRATI 6.300 R$ 13,80 R$ 86.940,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:24:20

GENERICO PRATI 6.300 R$ 13,90 R$ 87.570,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:06:32

HIPOLABOR HIPOLABOR 6.300 R$ 14,72 R$ 92.736,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

TB NISTA. / PRATI
DONADUZZI

6.300 R$ 14,72 R$ 92.736,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:31

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

6.300 R$ 9,06 R$ 57.078,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:19

unidade prati 6.300 R$ 25,00 R$ 157.500,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
17:01:39

HIPOLABOR-
M(MG)

HIPOLABOR-
M(MG)

6.300 R$ 9,90 R$ 62.370,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

6.300 R$ 14,72 R$ 92.736,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 6.300 R$ 14,72 R$ 92.736,00 Não
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NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:41:36

TBT PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

6.300 R$ 10,79 R$ 67.977,00 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:06

HIPOLABOR HIPOLABOR 6.300 R$ 15,00 R$ 94.500,00 Sim

0180 - Neomicina 5mg/g + Bacitracina 250UI/g
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:58

PRATI PRATI 5.400 R$ 4,68 R$ 25.272,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:23

TB BELFAR
105710082

5.400 R$ 4,68 R$ 25.272,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:27:33

PRATI PRATI 5.400 R$ 3,90 R$ 21.060,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:24:33

GENERICO PRATI 5.400 R$ 3,90 R$ 21.060,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

TB MEFLAGIN /
NOVA QUIMICA

5.400 R$ 4,68 R$ 25.272,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:31

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.400 R$ 3,88 R$ 20.952,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:19

unidade prati 5.400 R$ 9,50 R$ 51.300,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.400 R$ 4,68 R$ 25.272,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.400 R$ 4,68 R$ 25.272,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:55:26

TUBO PRATI
DONADUZZI

5.400 R$ 4,68 R$ 25.272,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:06

PRATI PRATI 5.400 R$ 5,00 R$ 27.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

5.400 R$ 3,31 R$ 17.874,00 Não

0181 - Noradrenalina 4mg inj.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:58

HYPOFARMA HYPOFARMA 500 R$ 15,50 R$ 7.750,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:29:36

HIPOLABOR HIPOLABOR 500 R$ 14,00 R$ 7.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

AMP NORADREM /
HIPOLABOR

500 R$ 15,50 R$ 7.750,00 Sim

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:14:21

FRESENIUS FRESENIUS 500 R$ 11,33 R$ 5.665,00 Não

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
17:03:38

HIPOLABOR-
M(MG)

HIPOLABOR-
M(MG)

500 R$ 4,37 R$ 2.185,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

HIPOLABOR HIPOLABOR 500 R$ 15,50 R$ 7.750,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO HIPOLABOR 500 R$ 6,33 R$ 3.165,00 Não

0182 - Nifedipino 10mg
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:28

CPR NEO QUIMICA
155840169

5.400 R$ 0,97 R$ 5.238,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:29:59

NEOQUIMICA NEOQUIMICA 5.400 R$ 0,90 R$ 4.860,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

CP NIOXIL / GEOLAB
I

5.400 R$ 0,97 R$ 5.238,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

BRAINFARMA BRAINFARMA 5.400 R$ 0,97 R$ 5.238,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:42:17

CPR BRAINFARMA
INDÚSTRIA
QUÍMICA E
FARMACÊUT

5.400 R$ 0,30 R$ 1.620,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:56:01

COMPRIMIDO NEOQUIMICA 5.400 R$ 0,97 R$ 5.238,00 Não

0183 - Nifedipino 20mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:29

CPR NEO QUIMICA
155840169

72.000 R$ 0,66 R$ 47.520,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:30:20

NEOQUIMICA NEOQUIMICA 72.000 R$ 0,40 R$ 28.800,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

CP NIOXIL / GEOLAB
I

72.000 R$ 0,66 R$ 47.520,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:19

unidade neo quimica 72.000 R$ 3,00 R$ 216.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

BRAINFARMA BRAINFARMA 72.000 R$ 0,66 R$ 47.520,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 72.000 R$ 0,16 R$ 11.520,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:42:47

CPR BRAINFARMA
INDÚSTRIA
QUÍMICA E
FARMACÊUT

72.000 R$ 0,30 R$ 21.600,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
01:56:29

COMPRIMIDO NEOQUIMICA 72.000 R$ 0,66 R$ 47.520,00 Não

0184 - Nimesulida 100mg comp.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:58

PRATI PRATI 30.000 R$ 0,24 R$ 7.200,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:30:44

PRATI `PRATI 30.000 R$ 0,20 R$ 6.000,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:25:17

GENERICO PRATI 30.000 R$ 0,15 R$ 4.500,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:07:30

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

30.000 R$ 0,27 R$ 8.100,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

CP NIOXIL / GEOLAB
I

30.000 R$ 0,27 R$ 8.100,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:31

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

30.000 R$ 0,11 R$ 3.300,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:50

unidade prati 30.000 R$ 1,60 R$ 48.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI PRATI 30.000 R$ 0,27 R$ 8.100,00 Não
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NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:43:12

CPR EMS S/A 30.000 R$ 0,17 R$ 5.100,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
02:00:48

COMPRIMIDO PRATI
DONADUZZI

30.000 R$ 0,27 R$ 8.100,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:07

PRATI PRATI 30.000 R$ 1,00 R$ 30.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

GENERICO PRATI
DONADUZZI

30.000 R$ 0,17 R$ 5.100,00 Não

0185 - Nimesulida 50mg/ml susp. Oral
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:31:04

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

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:12

CX 50 NISOFLAN/GEOLAB 5.400 R$ 3,02 R$ 16.308,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR NIOXIL / GEOLAB
I

5.400 R$ 3,02 R$ 16.308,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:50

unidade prati 5.400 R$ 10,00 R$ 54.000,00 Sim

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:44:01

FR LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

5.400 R$ 4,55 R$ 24.570,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
02:01:12

FRASCO GEOLAB 5.400 R$ 3,02 R$ 16.308,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:07

GEOLAB GEOLAB 5.400 R$ 5,00 R$ 27.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:08

NISOFLAN GEOLAB 5.400 R$ 2,92 R$ 15.768,00 Não

0186 - Nistatina 100.000 UI/ml Sup. Oral
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:58

PRATI PRATI 5.400 R$ 6,18 R$ 33.372,00 Não

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:23:10

NISTATINA
100.000UI
SUSPENSAO
30ML GEN -

PRATI,DONADUZZI
& CIA LTDA

5.400 R$ 6,56 R$ 35.424,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:31:21

PRATI PRATI 5.400 R$ 6,00 R$ 32.400,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR ALBISTIN / CAZI
QUIMICA

5.400 R$ 6,18 R$ 33.372,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:31

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.400 R$ 4,43 R$ 23.922,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:51

unidade prati 5.400 R$ 12,00 R$ 64.800,00 Sim

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:14:46

PRATI PRATI 5.400 R$ 4,43 R$ 23.922,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.400 R$ 6,18 R$ 33.372,00 Não
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NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:44:36

FR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.400 R$ 6,98 R$ 37.692,00 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:07

GREENPHARMA GREENPHARMA 5.400 R$ 10,00 R$ 54.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

GENERICO PRATI
DONADUZZI

5.400 R$ 5,84 R$ 31.536,00 Não

0187 - Nistatina 25.000UI/g creme vag.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:58

PRATI PRATI 4.500 R$ 13,86 R$ 62.370,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:28

TB GREENPHARMA
120190122

4.500 R$ 10,00 R$ 45.000,00 Sim

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:22:23

NISTATINA
25.000UI/G
50G+C/10 APLIC
GEN

PRATI,DONADUZZI
& CIA LTDA

4.500 R$ 9,36 R$ 42.120,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:31:37

PRATI PRATI 4.500 R$ 12,80 R$ 57.600,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:08:07

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

4.500 R$ 13,86 R$ 62.370,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:16

CX 50 GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

4.500 R$ 13,86 R$ 62.370,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

TB ALBISTIN / CAZI
QUIMICA

4.500 R$ 13,86 R$ 62.370,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:46

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

4.500 R$ 5,70 R$ 25.650,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:51

unidade prati 4.500 R$ 15,00 R$ 67.500,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

4.500 R$ 13,86 R$ 62.370,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

4.500 R$ 13,86 R$ 62.370,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:07

GREENPHARMA GREENPHARMA 4.500 R$ 10,00 R$ 45.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

GENERICO PRATI
DONADUZZI

4.500 R$ 7,29 R$ 32.805,00 Não

0188 - Ocitocina 5 UI/ml EV
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:31:53

U. QUIMICA U. QUIMICA 7.200 R$ 4,90 R$ 35.280,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

AMP SYNTOCINON /
BLAU

7.200 R$ 5,18 R$ 37.296,00 Sim

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:45:21

AMP UNIÃO QUÍMICA
FARMACÊUTICA
NACIONAL S/A

7.200 R$ 4,29 R$ 30.888,00 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:07

BLAU BLAU 7.200 R$ 10,00 R$ 72.000,00 Sim
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0189 - Óleo Mineral 100 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:58

AIRELA AIRELA 1.350 R$ 7,19 R$ 9.706,50 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:32:12

NATULAB NATULAB 1.350 R$ 6,99 R$ 9.436,50 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:25:34

OLEO MINERAL IMEC 1.350 R$ 5,90 R$ 7.965,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:08:39

FARMAX FARMAX 1.350 R$ 7,19 R$ 9.706,50 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:17

CX 50 GENÉRICO/IMEC 1.350 R$ 7,19 R$ 9.706,50 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR MICROSCAN /
BECKMAN

1.350 R$ 7,19 R$ 9.706,50 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:52

unidade airela 1.350 R$ 12,00 R$ 16.200,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
17:04:30

CRISTALIA-S(SP) CRISTALIA-S(SP) 1.350 R$ 5,60 R$ 7.560,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

AIRELA AIRELA 1.350 R$ 7,19 R$ 9.706,50 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

IMEC IMEC 1.350 R$ 7,19 R$ 9.706,50 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:08

IMEC IMEC 1.350 R$ 10,00 R$ 13.500,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

OLEO MINERAL IMEC 1.350 R$ 4,67 R$ 6.304,50 Não

0190 - Omeprazol 10mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

CP Peprazol /
GERMED

50.000 R$ 0,34 R$ 17.000,00 Sim

0191 - Omeprazol 20mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:58

HIPOLABOR HIPOLABOR 100.000 R$ 0,32 R$ 32.000,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:29

CPR PHARLAB
141070618

100.000 R$ 0,32 R$ 32.000,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:32:43

GEOLAB GEOLAB 100.000 R$ 0,25 R$ 25.000,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:25:56

GENERICO GEOLAB 100.000 R$ 0,14 R$ 14.000,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:09:07

HIPOLABOR HIPOLABOR 100.000 R$ 0,32 R$ 32.000,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:17

CX 840 ELPRAZOL/PHARLAB 100.000 R$ 0,32 R$ 32.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

CP Peprazol /
GERMED

100.000 R$ 0,32 R$ 32.000,00 Sim
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MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:46

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

100.000 R$ 0,12 R$ 12.000,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:53

unidade pharlab 100.000 R$ 1,40 R$ 140.000,00 Sim

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:21

SIMILAR BELFAR 100.000 R$ 0,32 R$ 32.000,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

BELFAR BELFAR 100.000 R$ 0,32 R$ 32.000,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

GEOLAB GEOLAB 100.000 R$ 0,18 R$ 18.000,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:46:00

CPR EMS S/A 100.000 R$ 0,17 R$ 17.000,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
02:01:43

COMPRIMIDO HIPOLABOR 100.000 R$ 0,32 R$ 32.000,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:08

GEOLAB GEOLAB 100.000 R$ 1,00 R$ 100.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

GENERICO GEOLAB 100.000 R$ 0,24 R$ 24.000,00 Não

0192 - Omeprazol 40mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:59

BELFAR BELFAR 50.000 R$ 0,48 R$ 24.000,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:33:08

BELFAR BELFAR 50.000 R$ 0,45 R$ 22.500,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

CP Peprazol /
GERMED

50.000 R$ 0,48 R$ 24.000,00 Sim

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:23

Genérico EMS S/A 50.000 R$ 0,48 R$ 24.000,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

BELFAR BELFAR 50.000 R$ 0,48 R$ 24.000,00 Não

0193 - Oxacilina Sódica 500mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:59

BLAU BLAU 5.400 R$ 4,74 R$ 25.596,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:29

FRS BLAU 116370141 5.400 R$ 3,00 R$ 16.200,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:33:25

BLAU BLAU 5.400 R$ 4,60 R$ 24.840,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR oxacilina sódica /
BLAU

5.400 R$ 4,74 R$ 25.596,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:46

FRESENIUS FRESENIUS 5.400 R$ 4,10 R$ 22.140,00 Não

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:15:06

BLAU BLAU 5.400 R$ 2,44 R$ 13.176,00 Não

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
17:05:25

BLAU
FARMAC(SP)

BLAU
FARMAC(SP)

5.400 R$ 1,40 R$ 7.560,00 Não

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:20

GENERICO BLAU
FARMACÊUTICA
S.A.

5.400 R$ 2,44 R$ 13.176,00 Não
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F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

FRESENIUS IV FRESENIUS IV 5.400 R$ 4,74 R$ 25.596,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

OXANON BLAU OXANON BLAU 5.400 R$ 4,74 R$ 25.596,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:46:32

FR BLAU
FARMACÊUTICA
S.A.

5.400 R$ 2,99 R$ 16.146,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
02:02:09

FRASCO BLAU 5.400 R$ 4,74 R$ 25.596,00 Não

0194 - Paracetamol 200mg/ml 15ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:33:39

FARMACE FARMACE 9.000 R$ 2,60 R$ 23.400,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:26:17

ABIDOR AIRELA 9.000 R$ 2,90 R$ 26.100,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR Tylenol / PRATI
DONADUZZI

9.000 R$ 2,76 R$ 24.840,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:20

unidade airela 9.000 R$ 10,00 R$ 90.000,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

NATULAB NATULAB 9.000 R$ 2,76 R$ 24.840,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:47:11

FR FARMACE
INDÚSTRIA
QUÍMICO�FARMACÊUTICA
C

9.000 R$ 2,93 R$ 26.370,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
02:02:32

FRASCO NATULAB 9.000 R$ 2,76 R$ 24.840,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:08

AIRELA AIRELA 9.000 R$ 5,00 R$ 45.000,00 Sim

0195 - Paracetamol 500mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:59

HIPOLABOR HIPOLABOR 108.000 R$ 0,45 R$ 48.600,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:34:05

PRATI PRATI 108.000 R$ 0,30 R$ 32.400,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:26:29

GENERICO HIPOLABOR 108.000 R$ 0,13 R$ 14.040,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:09:43

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

108.000 R$ 0,45 R$ 48.600,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:18

CX 500 GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

108.000 R$ 0,45 R$ 48.600,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP Tylenol / PRATI
DONADUZZI

108.000 R$ 0,45 R$ 48.600,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:46

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

108.000 R$ 0,12 R$ 12.960,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:20

unidade airela 108.000 R$ 1,80 R$ 194.400,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

108.000 R$ 0,45 R$ 48.600,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

108.000 R$ 0,17 R$ 18.360,00 Não
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NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:47:43

CPR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

108.000 R$ 0,18 R$ 19.440,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
02:02:57

COMPRIMIDO HIPOLABOR 108.000 R$ 0,45 R$ 48.600,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:08

AIRELA AIRELA 108.000 R$ 1,00 R$ 108.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

GENERICO PRATI
DONADUZZI

108.000 R$ 0,20 R$ 21.600,00 Não

0196 - Paracetamol 750mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:59

BELFAR BELFAR 36.000 R$ 0,64 R$ 23.040,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:34:20

PRATI PRATI 36.000 R$ 0,50 R$ 18.000,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:10:00

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

36.000 R$ 0,64 R$ 23.040,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:18

CX 200 GENÉRICO/GLOBO 36.000 R$ 0,64 R$ 23.040,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP Tylenol / PRATI
DONADUZZI

36.000 R$ 0,64 R$ 23.040,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:46

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

36.000 R$ 0,18 R$ 6.480,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:21

unidade airela 36.000 R$ 2,00 R$ 72.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

BELFAR BELFAR 36.000 R$ 0,64 R$ 23.040,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

36.000 R$ 0,23 R$ 8.280,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:48:11

CPR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

36.000 R$ 0,23 R$ 8.280,00 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:09

AIRELA AIRELA 36.000 R$ 1,00 R$ 36.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

GENERICO PRATI
DONADUZZI

36.000 R$ 0,28 R$ 10.080,00 Não

0197 - Permetrina 10mg/g (1%) LOÇÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:59

IFAL IFAL 900 R$ 8,98 R$ 8.082,00 Não

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR KWELL / PRATI
DONADUZZI

900 R$ 8,98 R$ 8.082,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:47

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

900 R$ 8,98 R$ 8.082,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:30

unidade ifal 900 R$ 16,00 R$ 14.400,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

IFAL IFAL 900 R$ 8,98 R$ 8.082,00 Não
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CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:09

NATIVITA NATIVITA 900 R$ 10,00 R$ 9.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

GENERICO PRATI
DONADUZZI

900 R$ 11,64 R$ 10.476,00 Não

0198 - Piracetam 200mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

AMP NOOTROPIL /
SANOFI MEDLEY

3.600 R$ 5,08 R$ 18.288,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:34:09

AMPOLA PIRACETAM/SANOFI
AVENTIS

3.600 R$ 5,08 R$ 18.288,00 Não

0199 - Polivitamínico (complexo B) 100 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:35:43

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 5.400 R$ 8,00 R$ 43.200,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR NOOTROPIL /
SANOFI MEDLEY

5.400 R$ 8,97 R$ 48.438,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:31

unidade medquimica 5.400 R$ 12,00 R$ 64.800,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
17:06:17

MEDQUIMICA-
(MG)

MEDQUIMICA-
(MG)

5.400 R$ 3,83 R$ 20.682,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

MEDQUIMICA MEDQUIMICA 5.400 R$ 8,97 R$ 48.438,00 Não

0200 - Polivitamínico (complexo B)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:36:05

BELFAR `BELFAR 72.000 R$ 0,50 R$ 36.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP NOOTROPIL /
SANOFI MEDLEY

72.000 R$ 0,77 R$ 55.440,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:47

FONTIVITA FONTIVITA 72.000 R$ 0,06 R$ 4.320,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

CRISTALIA CRISTALIA 72.000 R$ 0,77 R$ 55.440,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

NATULAB NATULAB 72.000 R$ 0,06 R$ 4.320,00 Não

0201 - Prednisolona, fosfato dissódico 1mg/ml 60 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:36:28

PRATI PRATI 2.700 R$ 9,90 R$ 26.730,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR Prelone /
HIPOLABOR

2.700 R$ 12,53 R$ 33.831,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:47

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

2.700 R$ 7,98 R$ 21.546,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

2.700 R$ 12,53 R$ 33.831,00 Não

0202 - Prednisolona, fosfato dissódico 3mg/ml 60 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:59

PRATI PRATI 5.000 R$ 13,78 R$ 68.900,00 Não

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:24:04

PREDNISOLONA
3MG/ML GEN
60ML + COPO

PRATI,DONADUZZI
& CIA LTDA

5.000 R$ 10,54 R$ 52.700,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:36:53

PRATI PRATI 5.000 R$ 12,80 R$ 64.000,00 Sim
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JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR Prelone /
HIPOLABOR

5.000 R$ 13,78 R$ 68.900,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:47

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.000 R$ 11,27 R$ 56.350,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:31

unidade prati 5.000 R$ 16,00 R$ 80.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

HIPOLABOR HIPOLABOR 5.000 R$ 13,78 R$ 68.900,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

5.000 R$ 13,78 R$ 68.900,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:48:54

FR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

5.000 R$ 7,15 R$ 35.750,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

GENERICO PRATI
DONADUZZI

5.000 R$ 7,83 R$ 39.150,00 Não

0203 - Prednisona 20mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:59

HIPOLABOR HIPOLABOR 63.000 R$ 0,45 R$ 28.350,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:28

CPR NEO QUIMICA
155840078

63.000 R$ 0,45 R$ 28.350,00 Sim

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:24:49

PREDNISONA
20MG CPR
(CRISPRED) -

CRISTALIA RO 63.000 R$ 0,65 R$ 40.950,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:37:12

CRISTALIA CRISTALIA 63.000 R$ 0,38 R$ 23.940,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP Prelone /
HIPOLABOR

63.000 R$ 0,45 R$ 28.350,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:31

unidade globo 63.000 R$ 3,00 R$ 189.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 63.000 R$ 0,45 R$ 28.350,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 63.000 R$ 0,25 R$ 15.750,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:49:24

CPR SANVAL
COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA

63.000 R$ 0,26 R$ 16.380,00 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:09

SANVAL SANVAL 63.000 R$ 1,00 R$ 63.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

CRISPRED CRISTÁLIA 63.000 R$ 0,73 R$ 45.990,00 Não

0204 - Prednisona 5mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:59

HIPOLABOR HIPOLABOR 54.000 R$ 0,40 R$ 21.600,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:29

CPR NEO QUIMICA
155840078

54.000 R$ 0,11 R$ 5.940,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:37:31

CRISTALIA CRISTALIA 54.000 R$ 0,35 R$ 18.900,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP Prelone /
HIPOLABOR

54.000 R$ 0,40 R$ 21.600,00 Sim
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3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:31

unidade neo quimica 54.000 R$ 2,50 R$ 135.000,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
17:08:19

SANVAL(MG) SANVAL(MG) 54.000 R$ 0,08 R$ 4.320,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:17

NEO QUIMICA NEO QUIMICA 54.000 R$ 0,40 R$ 21.600,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 54.000 R$ 0,10 R$ 5.400,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:49:57

CPR SANVAL
COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA

54.000 R$ 0,12 R$ 6.480,00 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:10

SANVAL SANVAL 54.000 R$ 0,50 R$ 27.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

CRISPRED CRISTÁLIA 54.000 R$ 0,57 R$ 30.780,00 Não

0205 - Prometazina 25mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:29

CPR TEUTO
103700691

225.000 R$ 0,40 R$ 90.000,00 Sim

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:25:35

PROMETAZINA
25MG CPR
(PAMERGAN) -

CRISTALIA RO 225.000 R$ 0,32 R$ 72.000,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:37:46

CRISTALIA CRISTALIA 225.000 R$ 0,39 R$ 87.750,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:11:21

TEUTO TEUTO 225.000 R$ 0,40 R$ 90.000,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:21

CX 200 PAMERGAN/CRISTALIA 225.000 R$ 0,40 R$ 90.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP FENERGAN /
SANVAL

225.000 R$ 0,40 R$ 90.000,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:48

CRISTALIA CRISTALIA 225.000 R$ 0,14 R$ 31.500,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:31

unidade teuto 225.000 R$ 1,80 R$ 405.000,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
17:08:55

CRISTALIA-S(SP) CRISTALIA-S(SP) 225.000 R$ 0,16 R$ 36.000,00 Não

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:21

SIMILAR TEUTO 225.000 R$ 0,37 R$ 83.250,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

CRISTALIA CRISTALIA 225.000 R$ 0,40 R$ 90.000,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PAMERGAN
CRISTALIA

PAMERGAN
CRISTALIA

225.000 R$ 0,39 R$ 87.750,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
02:03:29

COMPRIMIDO TEUTO 225.000 R$ 0,40 R$ 90.000,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:44

CRISTALIA CRISTALAI 225.000 R$ 1,00 R$ 225.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

PAMERGAN CRISTÁLIA 225.000 R$ 0,47 R$ 105.750,00 Não

0206 - Prometazina, cloridrato de 25mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:59

HIPOLABOR HIPOLABOR 18.000 R$ 5,65 R$ 101.700,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:38:03

CRISTALIA CRISTALIA 18.000 R$ 4,90 R$ 88.200,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

AMP FENERGAN /
SANVAL

18.000 R$ 5,65 R$ 101.700,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:32

unidade cristalia 18.000 R$ 9,50 R$ 171.000,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
16:11:35

Genérico Prometazol 18.000 R$ 5,65 R$ 101.700,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
17:09:38

HIPOLABOR-
M(MG)

HIPOLABOR-
M(MG)

18.000 R$ 4,02 R$ 72.360,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

CRISTALIA CRISTALIA 18.000 R$ 5,65 R$ 101.700,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 18.000 R$ 5,65 R$ 101.700,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:50:42

AMP SANVAL
COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA

18.000 R$ 4,68 R$ 84.240,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
02:03:59

AMPOLA HIPOLABOR 18.000 R$ 5,65 R$ 101.700,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:41:44

SANVAL SANVAL 18.000 R$ 6,00 R$ 108.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

PAMERGAN CRISTÁLIA 18.000 R$ 4,71 R$ 84.780,00 Não

0207 - Propranolol 40mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:59

OSORIO DE
MORAES

OSORIO DE
MORAES

108.000 R$ 0,16 R$ 17.280,00 Não

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP PROPRANOLOL /
PRATI
DONADUZZI

108.000 R$ 0,16 R$ 17.280,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:32

unidade globo 108.000 R$ 0,80 R$ 86.400,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
17:10:10

HIPOLABOR-
M(MG)

HIPOLABOR-
M(MG)

108.000 R$ 0,04 R$ 4.320,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

SANVAL SANVAL 108.000 R$ 0,16 R$ 17.280,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HIPOLABOR HIPOLABOR 108.000 R$ 0,05 R$ 5.400,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:51:09

CPR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

108.000 R$ 0,09 R$ 9.720,00 Sim

0208 - Ranitidina 150 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP ULTIDIN /
GEOLAB

72.000 R$ 0,48 R$ 34.560,00 Sim

0209 - Ranitidina 300 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP ULTIDIN /
GEOLAB

75.000 R$ 0,69 R$ 51.750,00 Sim

0210 - Ranitidina, cloridrato de 25mg/ml IM/IV
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

AMP Antak / FARMACE 19.800 R$ 5,06 R$ 100.188,00 Sim

0211 - Sais para Reidratação Oral
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:59

IFAL IFAL 13.500 R$ 1,63 R$ 22.005,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:38:28

NATULAB NATULAB 13.500 R$ 1,30 R$ 17.550,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

ENV Hidraplex / natulab 13.500 R$ 1,63 R$ 22.005,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:53

unidade natulab 13.500 R$ 10,00 R$ 135.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

IFAL IFAL 13.500 R$ 1,63 R$ 22.005,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HIDRAPLEX
NATULAB

HIDRAPLEX
NATULAB

13.500 R$ 1,63 R$ 22.005,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:10

IFAL IFAL 13.500 R$ 3,00 R$ 40.500,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

HIDROTEN BELFAR 13.500 R$ 1,67 R$ 22.545,00 Não

0212 - Salbutamol, Sulfato de 2mg/5ml 100ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:38:43

NATULAB NATULAB 4.500 R$ 2,90 R$ 13.050,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR GUACO /
NATULAB
LABORATÓRIO

4.500 R$ 3,44 R$ 15.480,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:50

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

4.500 R$ 2,96 R$ 13.320,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:54

unidade natulab 4.500 R$ 9,50 R$ 42.750,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

BUTALAB
NATULAB

BUTALAB
NATULAB

4.500 R$ 3,44 R$ 15.480,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

GENERICO PRATI
DONADUZZI

4.500 R$ 2,97 R$ 13.365,00 Não

0213 - Secnidazol 1000mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:39:01

GLOBO GLOBO 63.000 R$ 2,50 R$ 157.500,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:22

CX 04 GENÉRICO/GLOBO 63.000 R$ 2,67 R$ 168.210,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP Antak / FARMACE 63.000 R$ 2,67 R$ 168.210,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:54

unidade vitamedic 63.000 R$ 8,50 R$ 535.500,00 Sim

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:21

Genérico GLOBO 63.000 R$ 2,67 R$ 168.210,00 Não
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F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

PHARLAB PHARLAB 63.000 R$ 2,67 R$ 168.210,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PHARLAB PHARLAB 63.000 R$ 1,54 R$ 97.020,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:51:53

CPR PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

63.000 R$ 2,41 R$ 151.830,00 Sim

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:10

GEOLAB GEOLAB 63.000 R$ 1,00 R$ 63.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

GENERICO PHARLAB 63.000 R$ 1,83 R$ 115.290,00 Não

0214 - Secnidazol 450mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR SECNIDAL /
PRATI
DONADUZZI

3.600 R$ 7,17 R$ 25.812,00 Sim

0215 - Simeticona 40mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:59

BELFAR BELFAR 54.000 R$ 0,51 R$ 27.540,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:39:17

PRATI PRATI 54.000 R$ 0,45 R$ 24.300,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP luftal /
HIPOLABOR

54.000 R$ 0,51 R$ 27.540,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:54

unidade teuto 54.000 R$ 1,60 R$ 86.400,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

BELFAR BELFAR 54.000 R$ 0,51 R$ 27.540,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

FLATICONA BELFAR 54.000 R$ 0,22 R$ 11.880,00 Não

0216 - Simeticona 75mg/ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:58:00

HIPOLABOR HIPOLABOR 7.200 R$ 4,13 R$ 29.736,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:20

FRS CIMED
113430133

7.200 R$ 4,13 R$ 29.736,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:39:41

PRATI PRATI 7.200 R$ 3,50 R$ 25.200,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:27:03

LUFTY AIRELA 7.200 R$ 2,90 R$ 20.880,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:11:53

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

7.200 R$ 4,13 R$ 29.736,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:25

CX 200 LUFTY/AIRELA 7.200 R$ 4,13 R$ 29.736,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR luftal /
HIPOLABOR

7.200 R$ 4,13 R$ 29.736,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:50

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

7.200 R$ 4,13 R$ 29.736,00 Não
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3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:55

unidade airela 7.200 R$ 11,00 R$ 79.200,00 Sim

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:15:30

PRATI PRATI 7.200 R$ 4,13 R$ 29.736,00 Não

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
17:11:57

CIMED(MG) CIMED(MG) 7.200 R$ 2,54 R$ 18.288,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

7.200 R$ 4,13 R$ 29.736,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

LUFBEM
NATULAB

LUFBEM
NATULAB

7.200 R$ 4,13 R$ 29.736,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:52:22

FR HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

7.200 R$ 3,04 R$ 21.888,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
02:05:28

FRASCO HIPOLABOR 7.200 R$ 4,13 R$ 29.736,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:10

AIRELA AIRELA 7.200 R$ 5,00 R$ 36.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

GENERICO PRATI
DONADUZZI

7.200 R$ 3,14 R$ 22.608,00 Não

0217 - Sinvastatina 10mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP ZOCOR /
MULTILAB

45.000 R$ 0,28 R$ 12.600,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:32

unidade pharlab 45.000 R$ 1,00 R$ 45.000,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
17:12:26

SANDOZ(SP) SANDOZ(SP) 45.000 R$ 0,11 R$ 4.950,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

PHARLAB PHARLAB 45.000 R$ 0,28 R$ 12.600,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PHARLAB PHARLAB 45.000 R$ 0,17 R$ 7.650,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

GENERICO PHARLAB 45.000 R$ 0,10 R$ 4.500,00 Não

0218 - Sinvastatina 20mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:20

CPR PHARLAB
141070108

45.000 R$ 0,13 R$ 5.850,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:40:00

PHARLAB `PHARLAB 45.000 R$ 0,25 R$ 11.250,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:15:36

HIPOLABOR HIPOLABOR 45.000 R$ 0,31 R$ 13.950,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP ZOCOR /
MULTILAB

45.000 R$ 0,31 R$ 13.950,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:50

PHARLAB PHARLAB 45.000 R$ 0,12 R$ 5.400,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:32

unidade pharlab 45.000 R$ 1,10 R$ 49.500,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
17:12:57

SANDOZ(SP) SANDOZ(SP) 45.000 R$ 0,19 R$ 8.550,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

PHARLAB PHARLAB 45.000 R$ 0,31 R$ 13.950,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PHARLAB PHARLAB 45.000 R$ 0,17 R$ 7.650,00 Não
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NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:52:58

CPR GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

45.000 R$ 0,16 R$ 7.200,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
02:06:00

COMPRIMIDO GERMED 45.000 R$ 0,31 R$ 13.950,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

GENERICO PHARLAB 45.000 R$ 0,20 R$ 9.000,00 Não

0219 - Sinvastatina 40mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:20

CPR PHARLAB
141070108

35.000 R$ 0,38 R$ 13.300,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:40:15

PHARLAB PHARLAB 35.000 R$ 0,27 R$ 9.450,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:23

CX 500 GENÉRICO/PHARLAB 35.000 R$ 0,38 R$ 13.300,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP ZOCOR /
MULTILAB

35.000 R$ 0,38 R$ 13.300,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:50

PHARLAB PHARLAB 35.000 R$ 0,17 R$ 5.950,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:32

unidade pharlab 35.000 R$ 2,00 R$ 70.000,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
17:13:26

SANDOZ(SP) SANDOZ(SP) 35.000 R$ 0,42 R$ 14.700,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

PHARLAB PHARLAB 35.000 R$ 0,38 R$ 13.300,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

GENERICO PHARLAB 35.000 R$ 0,25 R$ 8.750,00 Não

0220 - Soro Ringer c/lactato 500 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:40:30

HALEX HALEX 10.800 R$ 9,10 R$ 98.280,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR RINGER COM
LACTATO /
FARMACE

10.800 R$ 9,24 R$ 99.792,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

FRESENIUSK FRESENIUSK 10.800 R$ 9,24 R$ 99.792,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

HALEX ISTAR HALEX ISTAR 10.800 R$ 10,82 R$ 116.856,00 Não

0221 - Solução de Gelatina 3,5% 500ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:48:35

HALEX HALEX 540 R$ 45,00 R$ 24.300,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR galeb / FARMACE 540 R$ 55,30 R$ 29.862,00 Sim

0222 - Solução de Manitol 20% 250 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:58:00

JP JP 1.350 R$ 13,03 R$ 17.590,50 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:48:56

HALEX HALEX 1.350 R$ 12,00 R$ 16.200,00 Sim
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JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR JP MANITOL / JP
INDUSTRIA

1.350 R$ 13,03 R$ 17.590,50 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
17:14:21

CRISTALIA-S(SP) CRISTALIA-S(SP) 1.350 R$ 14,87 R$ 20.074,50 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

FRESENIUSK FRESENIUSK 1.350 R$ 13,03 R$ 17.590,50 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

MANITOL 20% HALEX ISTAR 1.350 R$ 18,87 R$ 25.474,50 Não

0223 - Soro Glicofisiológico 500 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:49:26

HALEX HALEX 4.500 R$ 9,00 R$ 40.500,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR JP / JP
INDUSTRIA

4.500 R$ 9,12 R$ 41.040,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

FRESENIUSK FRESENIUSK 4.500 R$ 9,12 R$ 41.040,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

HALEX ISTAR HALEX ISTAR 4.500 R$ 10,34 R$ 46.530,00 Não

0224 - Soro Glicosado 5 % 250 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:50:04

HALEX HALEX 5.400 R$ 6,99 R$ 37.746,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR JP / JP
INDUSTRIA

5.400 R$ 7,46 R$ 40.284,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

FRESENIUSK FRESENIUSK 5.400 R$ 7,46 R$ 40.284,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

HALEX ISTAR HALEX ISTAR 5.400 R$ 7,02 R$ 37.908,00 Não

0225 - Soro Glicosado 5 % 500 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:50:27

HALEX HALEX 9.000 R$ 7,60 R$ 68.400,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR JP / JP
INDUSTRIA

9.000 R$ 7,74 R$ 69.660,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

FRESENIUSK FRESENIUSK 9.000 R$ 7,74 R$ 69.660,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

HALEX ISTAR HALEX ISTAR 9.000 R$ 9,16 R$ 82.440,00 Não

0226 - Soro Ringer simples 500 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:50:47

HALEX HALEX 5.400 R$ 9,20 R$ 49.680,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR JP / JP
INDUSTRIA

5.400 R$ 9,24 R$ 49.896,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

FRESENIUSK FRESENIUSK 5.400 R$ 9,24 R$ 49.896,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

HALEX ISTAR HALEX ISTAR 5.400 R$ 9,70 R$ 52.380,00 Não

0227 - Sulfadiazina de Prata 10 mg/g (1%) 50G
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:58:00

NATIVITA NATIVITA 1.800 R$ 13,69 R$ 24.642,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:51:02

PRATI PRATI 1.800 R$ 12,80 R$ 23.040,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:27:34

GENERICO PRATI 1.800 R$ 7,60 R$ 13.680,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:16:11

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

1.800 R$ 13,69 R$ 24.642,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

TB JP MANITOL / JP
INDUSTRIA

1.800 R$ 13,69 R$ 24.642,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:50

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

1.800 R$ 13,69 R$ 24.642,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:33

unidade prati 1.800 R$ 15,00 R$ 27.000,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:35:04

TUBO GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

1.800 R$ 13,68 R$ 24.624,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

1.800 R$ 13,69 R$ 24.642,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

1.800 R$ 13,69 R$ 24.642,00 Não

CLM FARMA
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA*

40.274.237/0001-
85

18/11/2022 -
09:42:10

NATIVITA NATIVITA 1.800 R$ 15,00 R$ 27.000,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

GENERICO PRATI
DONADUZZI

1.800 R$ 8,78 R$ 15.804,00 Não

0228 - Sulfametoxazol + Trimetoprima 40 mg/ml + 8mg/ml susp. Oral
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:51:17

TEUTO TEUTO 9.000 R$ 8,00 R$ 72.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR JP MANITOL / JP
INDUSTRIA

9.000 R$ 8,06 R$ 72.540,00 Sim

0229 - Sulfametoxazol + Trimetoprima 400 mg +80 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:49

BELFAR BELFAR 72.000 R$ 0,43 R$ 30.960,00 Não

Ativa Médico Cirurgica
Ltda.

09.182.725/0001-
12

12/11/2022 -
15:27:02

SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRINA400/80
MGCPGE

PRATI,DONADUZZI
& CIA LTDA

72.000 R$ 0,38 R$ 27.360,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:51:37

PRATI PRATI 72.000 R$ 0,39 R$ 28.080,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:27:46

GENERICO PRATI 72.000 R$ 0,25 R$ 18.000,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:24

CX 200 GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

72.000 R$ 0,43 R$ 30.960,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP JP MANITOL / JP
INDUSTRIA

72.000 R$ 0,43 R$ 30.960,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:50

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

72.000 R$ 0,24 R$ 17.280,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:33

unidade prati 72.000 R$ 2,80 R$ 201.600,00 Sim
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F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

72.000 R$ 0,43 R$ 30.960,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

72.000 R$ 0,25 R$ 18.000,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:53:37

CPR LABORATÓRIO
TEUTO
BRASILEIRO S/A

72.000 R$ 0,31 R$ 22.320,00 Sim

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

GENERICO PRATI
DONADUZZI

72.000 R$ 0,30 R$ 21.600,00 Não

0230 - Sulfametoxazol + Trimetoprima 800 mg +160 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:51:53

PRATI PRATI 80.000 R$ 0,60 R$ 48.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP JP MANITOL / JP
INDUSTRIA

80.000 R$ 0,62 R$ 49.600,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:51

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

80.000 R$ 0,55 R$ 44.000,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:33

unidade prati 80.000 R$ 1,20 R$ 96.000,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

80.000 R$ 0,62 R$ 49.600,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

GENERICO PRATI
DONADUZZI

80.000 R$ 0,70 R$ 56.000,00 Não

0231 - Sulfatiazina de Prata 400g
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:49

NATIVITA NATIVITA 300 R$ 61,00 R$ 18.300,00 Não

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:20

PT NATIVITA
147610023

300 R$ 61,00 R$ 18.300,00 Sim

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:52:12

PRATI PRATI 300 R$ 59,00 R$ 17.700,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:16:31

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

300 R$ 61,00 R$ 18.300,00 Sim

ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

42.946.717/0001-
70

17/11/2022 -
10:25:25

CX 24 GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

300 R$ 61,00 R$ 18.300,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

PT PRATI / PRATI
DONADUZZI

300 R$ 61,00 R$ 18.300,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:51

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

PRATI
DONADUZZI &
CIA LTDA

300 R$ 45,32 R$ 13.596,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:34

unidade prati 300 R$ 100,00 R$ 30.000,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:35:49

POTE GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

300 R$ 60,90 R$ 18.270,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

300 R$ 61,00 R$ 18.300,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

PRATI
DONADUZZI

PRATI
DONADUZZI

300 R$ 61,00 R$ 18.300,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

GENERICO PRATI
DONADUZZI

300 R$ 51,97 R$ 15.591,00 Não

0232 - Sulfato de Magnésio 50%
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

AMP SAMTEC /
SAMTEC

7.200 R$ 5,59 R$ 40.248,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

ISOFARMA ISOFARMA 7.200 R$ 5,59 R$ 40.248,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

ISOFARMA HALEX ISTAR 7.200 R$ 8,61 R$ 61.992,00 Não

0233 - Sulfato Ferroso 25 mg/ml 30ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:49

AIRELA AIRELA 4.500 R$ 2,38 R$ 10.710,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:52:33

NATULAB NATULAB 4.500 R$ 2,20 R$ 9.900,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:28:06

SULFERMAX AIRELA 4.500 R$ 1,90 R$ 8.550,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR SAMTEC /
SAMTEC

4.500 R$ 2,38 R$ 10.710,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:35

unidade airela 4.500 R$ 10,00 R$ 45.000,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

MASFEROL
NATULAB

MASFEROL
NATULAB

4.500 R$ 2,38 R$ 10.710,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

SULFERMAX AIRELA 4.500 R$ 1,55 R$ 6.975,00 Não

0234 - Sulfato Ferroso 40 mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:49

BELFAR BELFAR 180.000 R$ 0,19 R$ 34.200,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:52:46

BELFAR BELFAR 180.000 R$ 0,10 R$ 18.000,00 Sim

CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP -
LTDA

26.965.609/0001-
99

16/11/2022 -
13:28:18

SULFERMAX AIRELA 180.000 R$ 0,06 R$ 10.800,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:17:07

VITAMED VITAMED 180.000 R$ 0,07 R$ 12.600,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP SAMTEC /
SAMTEC

180.000 R$ 0,19 R$ 34.200,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:51

FONTIVITA FONTIVITA 180.000 R$ 0,04 R$ 7.200,00 Não

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:35

unidade vitamed 180.000 R$ 0,50 R$ 90.000,00 Sim

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-
26

17/11/2022 -
17:15:11

NUNESFARMA(PR) NUNESFARMA(PR) 180.000 R$ 0,04 R$ 7.200,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

MASFEROL
NATULAB

MASFEROL
NATULAB

180.000 R$ 0,07 R$ 12.600,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:54:13

CPR BELFAR LTDA 180.000 R$ 0,13 R$ 23.400,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
02:07:09

COMPRIMIDO PHARMASCIENSE 180.000 R$ 0,19 R$ 34.200,00 Não
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ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

SULFERMAX AIRELA 180.000 R$ 0,07 R$ 12.600,00 Não

0235 - Sulfato Ferroso 5mg/ml 100ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR SULFERBEL /
BELFAR LTDA

7.200 R$ 2,42 R$ 17.424,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:55:36

unidade arte nativa 7.200 R$ 9,50 R$ 68.400,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

GLOBO GLOBO 7.200 R$ 4,17 R$ 30.024,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

SULFERBEL BELFAR 7.200 R$ 4,23 R$ 30.456,00 Não

0236 - Tinidazol + Miconazol creme vag.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:53:02

TEUTO `TEUTO 2.250 R$ 20,00 R$ 45.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

TB PRATI / PRATI
DONADUZZI

2.250 R$ 22,53 R$ 50.692,50 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:57

unidade neo quimica 2.250 R$ 25,00 R$ 56.250,00 Sim

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:22

Genérico GEOLAB
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
S/A

2.250 R$ 22,53 R$ 50.692,50 Não

0237 - Vancomicina 500mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

42.092.374/0001-
24

11/11/2022 -
16:39:20

FRS FRESENIUS
100410202

1.000 R$ 12,00 R$ 12.000,00 Sim

EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
10:17:52

FRESENIUS FRESENIUS 1.000 R$ 35,37 R$ 35.370,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

FR VANCOCINA CP /
ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL

1.000 R$ 35,37 R$ 35.370,00 Sim

MCW Produtos Medicos
e Hospitalares

94.389.400/0001-
84

17/11/2022 -
13:50:51

ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL LTDA

ANTIBIÓTICOS
DO BRASIL LTDA

1.000 R$ 24,33 R$ 24.330,00 Não

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
16:13:59

Succitrat Blau 1.000 R$ 25,00 R$ 25.000,00 Sim

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

06.106.005/0001-
80

17/11/2022 -
16:15:54

FRESENIUS FRESENIUS 1.000 R$ 29,46 R$ 29.460,00 Não

ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI*

28.911.309/0001-
52

17/11/2022 -
17:23:21

GENÉRICO BLAU
FARMACÊUTICA
S.A.

1.000 R$ 26,38 R$ 26.380,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

FRESENIUS IV
DRUGS

FRESENIUS IV
DRUGS

1.000 R$ 35,37 R$ 35.370,00 Não

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
02:07:37

FRASCO TEUTO 1.000 R$ 35,37 R$ 35.370,00 Não

0238 - Verapamil 80mg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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EXEMPLARMED
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-
46

17/11/2022 -
16:08:51

SANVAL SANVAL 25.000 R$ 0,40 R$ 10.000,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

COMP Dilacoron / PRATI
DONADUZZI

25.000 R$ 0,40 R$ 10.000,00 Sim

3MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA - ME

29.043.834/0001-
66

17/11/2022 -
14:54:57

unidade ache 25.000 R$ 4,00 R$ 100.000,00 Sim

c j a parente 83.646.307/0001-
91

17/11/2022 -
17:36:27

COMPRIMIDO GENÉRICO/PRATI
DONADUZZI

25.000 R$ 0,39 R$ 9.750,00 Não

0239 - Vitamina K (Fitomenadiona) 10mg/ml IM/SC
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRO
SAUDE LTDA*

08.676.370/0001-
55

09/11/2022 -
07:57:49

HYPOFARMA HYPOFARMA 4.500 R$ 6,87 R$ 30.915,00 Não

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

07.851.653/0001-
23

16/11/2022 -
10:53:19

CRISTALIA CRISTALIA 4.500 R$ 6,50 R$ 29.250,00 Sim

JES FONSECA
COMERCIO

04.707.391/0001-
30

17/11/2022 -
13:02:51

AMP Dilacoron / PRATI
DONADUZZI

4.500 R$ 6,87 R$ 30.915,00 Sim

NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

34.772.843/0001-
28

17/11/2022 -
16:15:37

Eskavit Hipolabor 4.500 R$ 6,87 R$ 30.915,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

17/11/2022 -
17:45:18

HIPOLABOR HIPOLABOR 4.500 R$ 6,87 R$ 30.915,00 Não

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

17/11/2022 -
19:38:48

HYVIT K
HYPOFARMA

HYVIT K
HYPOFARMA

4.500 R$ 7,38 R$ 33.210,00 Não

NORDIC COMERCIO E
REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS
E HOSPITALARES
EIRELI

43.433.429/0001-
85

18/11/2022 -
00:54:47

AMP HIPOLABOR
FARMACEUTICA
LTDA

4.500 R$ 3,51 R$ 15.795,00 Sim

R C Zagallo Marques &
Cia Ltda

83.929.976/0001-
70

18/11/2022 -
02:08:13

AMPOLA HIPOLABOR 4.500 R$ 6,87 R$ 30.915,00 Não

ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

36.850.210/0001-
16

18/11/2022 -
09:52:09

GENERICO HIPOLABOR 4.500 R$ 3,80 R$ 17.100,00 Não

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

STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA 06.106.005/0001-80 120 dias

MCW Produtos Medicos e Hospitalares 94.389.400/0001-84 120 dias

Drogafonte Ltda 08.778.201/0001-26 120 dias

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 120 dias

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63 120 dias

Ativa Médico Cirurgica Ltda. 09.182.725/0001-12 120 dias

c j a parente 83.646.307/0001-91 120 dias

R C Zagallo Marques & Cia Ltda 83.929.976/0001-70 120 dias

JES FONSECA COMERCIO 04.707.391/0001-30 120 dias

PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP 07.851.653/0001-23 120 dias

PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME 20.489.064/0001-05 120 dias

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23.312.871/0001-46 120 dias

CECHETTI & KEDIZ – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EPP - LTDA 26.965.609/0001-99 120 dias

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 29.043.834/0001-66 120 dias

CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40 120 dias

ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36.850.210/0001-16 120 dias

CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40.274.237/0001-85 60 dias

ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28.911.309/0001-52 60 dias

ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42.946.717/0001-70 120 dias

GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42.092.374/0001-24 120 dias

ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA 40.455.009/0001-01 120 dias

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 08.676.370/0001-55 60 dias
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NORDIC COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 43.433.429/0001-85 120 dias

NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34.772.843/0001-28 120 dias

MARTINELLI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 45.517.600/0001-60 120 dias

Lances Enviados
0001 - Acetilcisteina 100mg/ml injetável
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:49 6,50 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 15:18:50 6,50 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 17:45:17 6,50 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:41:02 6,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:41:36 6,48 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:41:51 6,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:44:05 6,45 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:44:29 6,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:45:42 6,42 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:46:09 6,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:46:14 6,40 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:46:45 6,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:47:55 6,38 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:48:42 6,37 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:48:55 6,35 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:49:50 6,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 11:50:09 6,32 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:50:40 6,31 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:50:44 6,30 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:51:28 6,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:52:11 6,28 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:52:47 6,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:52:57 6,26 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:53:15 6,25 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:53:38 6,24 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:54:09 6,23 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:54:19 6,22 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:54:42 6,21 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:54:55 6,20 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 11:55:05 6,19 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:55:25 6,18 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:55:35 6,15 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:55:38 6,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:02:29 6,14 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 12:05:59 4,99 (lance oculto) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

0002 - Acebrofilina 10 mg/ml 120ml
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:17 17,85 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 08:59:37 15,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:49 17,85 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:45 30,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 17,85 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:41:02 14,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:41:17 16,20 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:41:31 16,18 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:45:22 14,98 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 11:45:39 14,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:46:04 16,16 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:46:08 14,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:46:47 15,12 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:46:47 13,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:47:36 15,10 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:47:49 13,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:48:04 13,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:51:52 13,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:52:16 13,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 11:52:44 14,94 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:56:02 14,93 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:56:11 13,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:56:14 13,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:56:21 13,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:56:29 13,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:56:34 14,85 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:56:35 14,84 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:56:40 13,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:56:42 14,83 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:56:46 14,82 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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18/11/2022 - 11:57:02 14,79 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:57:06 13,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:57:06 14,78 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:57:36 14,77 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:57:41 14,76 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:59:16 13,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:59:21 14,68 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:59:26 14,67 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:59:27 13,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:59:30 14,66 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 11:59:32 14,65 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 12:01:02 13,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:01:05 14,58 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:01:05 13,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:01:08 14,56 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:02:22 13,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:02:25 14,47 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:02:27 13,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:02:49 14,46 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:03:12 13,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 12:03:15 14,36 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:03:15 13,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:03:18 14,35 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:03:49 13,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:03:52 13,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:03:55 14,24 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:05:09 13,15 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:05:20 11,66 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:05:54 7,85 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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0003 - Acebrofilina 5mg/ml 120ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:50 15,26 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:30 10,00 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:05:04 14,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:49 15,26 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:31 10,71 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:45 15,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 15,26 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 15,26 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 22:16:25 6,98 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 7,83 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:41:01 6,97 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:41:05 6,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 11:41:06 6,95 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:41:19 7,53 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:41:25 6,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:41:33 7,50 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:41:37 6,93 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:41:51 6,92 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 11:41:54 6,91 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:42:10 7,48 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:42:18 6,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:42:20 6,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:42:32 7,46 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:42:55 6,88 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 11:42:56 6,87 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:43:00 7,44 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:43:44 7,41 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:43:48 6,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:43:51 6,85 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:44:07 6,62 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25
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18/11/2022 - 11:44:10 6,61 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:44:25 7,39 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:44:29 6,60 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:44:30 6,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:44:46 7,13 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:45:02 6,58 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 11:45:05 7,11 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:45:14 6,57 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:45:40 6,56 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:45:40 7,10 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:45:51 6,55 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 11:46:03 7,09 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:46:09 6,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:46:16 6,53 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:46:16 6,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:46:28 7,07 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:46:33 6,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 11:46:45 7,02 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:47:05 7,00 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:47:20 6,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:47:36 6,47 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:47:54 6,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:48:02 6,46 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:48:10 6,99 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 11:48:17 6,44 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:48:42 6,43 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:48:57 6,42 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:49:51 6,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:50:26 6,40 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:51:33 6,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:51:51 6,38 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 11:51:59 6,37 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:52:18 6,36 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:52:32 6,35 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:53:15 6,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:53:29 6,33 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:53:43 6,32 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:53:53 6,31 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:53:54 6,84 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 11:54:10 6,30 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:54:18 6,82 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:54:18 6,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:54:44 6,28 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:54:44 6,80 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:54:58 6,27 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 11:55:02 6,78 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:55:19 6,77 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:55:25 6,26 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:55:39 6,25 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:55:43 6,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:55:50 6,23 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 126 de 863

18/11/2022 - 11:55:51 6,76 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:55:53 6,22 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:55:57 6,21 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:56:04 6,20 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:56:06 6,71 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:56:08 6,19 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:56:14 6,18 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 11:56:18 6,17 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:56:22 6,69 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:56:24 6,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:56:26 6,14 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:57:32 5,22 (lance oculto) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:57:51 6,06 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 11:58:20 5,92 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0004 - Acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona 3mg/ml + 3mg/ml injetável
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:49 8,73 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 00:42:05 24,00 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 11:57:02 8,72 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:57:32 10,99 (lance oculto) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

0005 - Acetilcisteina 20mg/ml xpe Inf.
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:05:25 17,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:15:36 11,90 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 13:02:49 22,00 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:56 17,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 22,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 22,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 20:03:05 10,40 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:41:44 15,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 10,94 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:41:05 10,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:43:38 10,30 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 11:44:19 9,24 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25
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18/11/2022 - 11:46:17 9,20 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 11:47:59 9,18 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:48:42 9,10 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 11:52:08 9,08 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:52:24 9,00 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 11:56:06 8,99 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:56:27 8,98 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 11:56:28 8,97 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:56:33 8,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:56:35 8,94 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:56:44 8,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:56:46 8,89 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:56:51 8,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 12:03:22 8,86 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 12:06:16 8,76 (lance oculto) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

0006 - Acetilcisteina 40mg/ml xpe. Adt.
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:05:42 19,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:15:46 14,90 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 13:02:49 22,00 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:58 25,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 22,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 22,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 20:04:08 14,30 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:41:44 20,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:41:05 14,70 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:43:54 14,25 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 131 de 863

18/11/2022 - 11:44:28 12,93 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 11:46:23 12,90 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 11:48:46 12,89 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:49:18 12,50 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 11:52:13 12,49 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:52:31 12,48 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 11:56:10 12,88 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:56:48 12,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:00:55 12,65 (lance oculto) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 12:01:54 12,35 (lance oculto) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 12:01:59 12,92 (lance oculto) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

0007 - Aciclovir 200 mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:49 0,52 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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11/11/2022 - 16:39:19 0,52 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:06:03 0,45 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:24:47 0,52 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:49 0,52 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:31 0,24 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:48:22 0,50 (proposta) 45.517.600/0001-60 - MARTINELLI
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 14:54:56 2,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:13:03 0,52 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,52 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,26 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 20:04:32 0,33 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:00:28 0,52 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:45 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,35 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:41:11 0,44 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 11:41:25 0,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 11:41:33 0,32 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:43:57 0,27 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:48:52 0,23 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0008 - Aciclovir 50 mg/g creme
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:50 6,08 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:17 6,08 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:06:20 5,80 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:41:58 6,08 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 10:24:48 6,08 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:49 6,08 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:31 6,08 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:58 9,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:32:18 3,22 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 6,08 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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17/11/2022 - 19:38:48 6,08 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 20:04:58 3,37 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:01:18 6,08 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:24:51 2,68 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Válido

18/11/2022 - 09:41:45 5,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 3,49 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:41:09 2,67 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:41:12 3,48 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 11:41:25 3,35 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:41:36 3,21 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:41:51 2,66 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:41:54 2,65 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 11:41:54 3,06 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:43:14 2,64 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:43:16 2,63 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:44:29 3,39 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:44:57 2,94 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 11:48:12 2,62 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:48:39 2,61 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:49:31 2,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:49:50 2,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:51:15 2,58 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 136 de 863

18/11/2022 - 11:51:33 2,57 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:52:23 2,56 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:52:36 2,55 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:53:05 2,54 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:53:19 2,53 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:54:26 2,50 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:54:36 2,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:55:03 2,48 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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18/11/2022 - 11:55:09 2,47 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:56:16 2,46 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:56:18 2,45 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:56:51 2,40 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:56:52 2,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:57:23 2,30 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:57:23 2,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:57:26 2,32 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:57:27 2,28 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 11:57:42 2,20 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:02:03 2,00 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

0009 - Ácido Acetilsalicílico 100 mg
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:17 0,07 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:06:42 0,10 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:16:01 0,06 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 09:42:21 0,09 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:49 0,17 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:32 0,05 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:49:05 0,05 (proposta) 45.517.600/0001-60 - MARTINELLI
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 14:54:58 0,70 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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17/11/2022 - 16:08:53 0,05 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 17:45:17 0,17 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,06 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 20:05:20 0,09 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:24:53 0,05 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Válido

18/11/2022 - 09:41:45 0,50 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,07 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 12:01:14 0,04 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0010 - Ácido Acetilsalicílico 500 mg
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:07:45 0,58 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:49 0,60 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:58 2,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:41:55 0,57 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:49:39 0,56 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:50:19 0,55 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:56:15 0,54 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:56:56 0,52 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:56:59 0,51 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:57:21 0,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:57:24 0,49 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:57:45 0,48 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:57:48 0,47 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:58:08 0,46 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:58:08 0,45 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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18/11/2022 - 11:58:13 0,44 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:58:15 0,43 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:58:28 0,40 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:58:29 0,39 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:58:45 0,38 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:58:48 0,37 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:59:07 0,36 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:59:09 0,35 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:59:33 0,34 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:59:35 0,33 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:59:44 0,30 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:59:47 0,29 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 12:00:00 0,28 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:06:22 0,18 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0011 - Ácido Ascórbico 500mg/5 ml IM/IV
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:08:05 7,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:49 8,37 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 15:21:02 8,37 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 17:45:17 8,37 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 22:19:27 5,85 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 11:41:54 5,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:49:48 5,83 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:50:41 5,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:52:50 5,81 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 11:53:18 5,80 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:55:29 5,86 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 11:57:34 5,79 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:57:52 5,78 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:00:35 3,75 (lance oculto) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 12:01:00 1,13 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0012 - Ácido Ascórbico gotas
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:50 3,73 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:08:23 3,70 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:49 3,73 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:59 8,50 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 19:38:48 3,73 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 22:20:11 3,11 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:25:41 2,22 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 1,77 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:42:10 1,76 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:45:41 1,70 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 11:45:57 1,69 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:49:53 1,68 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:50:28 1,67 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:56:25 1,66 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:57:01 1,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 11:57:07 1,59 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:57:29 1,58 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:57:31 1,57 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:57:37 1,56 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:57:41 1,55 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:58:20 1,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:02:11 1,49 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0013 - Ácido Fólico 0,2mg/ml 30ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:50 10,77 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:08:40 9,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:49 10,77 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:59 12,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 19:38:48 10,77 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 11:42:24 9,89 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:45:56 5,58 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 11:46:36 5,57 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:50:02 5,56 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:50:29 5,55 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:56:25 9,88 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:59:06 5,00 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0014 - Ácido Fólico 5mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:50 0,17 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:18 0,07 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:08:55 0,05 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:42:45 0,10 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:49 0,17 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 14:55:00 1,30 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:09:15 0,05 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 16:33:37 0,04 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 0,17 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,06 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 22:20:56 0,09 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:01:56 0,17 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:26:59 0,05 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Válido

18/11/2022 - 09:41:45 0,50 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,08 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:44:50 0,11 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:50:14 0,03 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:56:28 0,16 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0015 - Ácido Tranexânico 50mg/ml IV
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:50 12,82 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:18 12,82 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:09:16 12,80 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:43:19 12,82 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:49 12,82 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 13:50:32 6,19 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:01 18,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 15:22:34 12,82 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 16:34:14 7,00 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 12,82 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 12,82 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 22:21:30 8,52 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:02:33 12,82 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:27:11 5,86 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 8,10 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:41:26 8,09 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 11:41:39 5,85 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:42:14 5,80 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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18/11/2022 - 11:42:15 6,69 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:42:17 5,79 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:42:25 5,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:42:34 5,78 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:42:35 5,77 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:42:48 5,76 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:42:50 5,75 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:43:32 5,74 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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18/11/2022 - 11:43:33 5,73 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:43:51 5,72 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:43:54 5,71 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:44:34 5,70 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:44:48 5,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:45:15 6,90 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:46:13 6,84 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 11:46:46 5,68 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 11:47:00 5,67 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:48:02 5,66 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:48:22 5,65 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:50:19 5,64 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:50:47 5,63 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:50:50 5,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:51:13 5,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:51:46 5,58 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:52:04 5,57 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 11:52:21 5,56 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:52:37 5,55 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:53:22 5,54 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:53:31 5,53 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:54:01 5,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:54:21 5,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:54:35 5,48 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:54:47 5,47 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:55:05 5,40 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 11:55:19 5,43 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:56:03 6,18 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 11:56:09 5,39 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:56:17 5,30 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:56:46 5,29 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:57:08 5,20 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:57:33 5,10 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:57:41 5,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:57:57 5,00 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:58:43 4,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:00:51 4,80 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:04:58 4,77 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:06:53 4,08 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0016 - Adrenalina, Hemitartarato de 1mg/ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:51 5,46 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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11/11/2022 - 16:39:30 5,46 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:09:33 5,40 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:49 5,46 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 15:23:47 5,46 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 17:45:17 5,46 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 5,46 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 22:23:46 2,21 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:03:01 5,46 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:27:24 1,48 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Válido

18/11/2022 - 09:41:45 5,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 2,35 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:41:56 1,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:42:14 2,34 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 11:42:34 2,20 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:42:43 1,47 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:43:00 1,69 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:45:35 1,42 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:46:57 1,41 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:50:23 1,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:50:38 1,39 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:53:41 1,38 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:54:16 1,37 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:56:50 2,19 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 11:59:17 1,09 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0017 - Água bidestilada 10ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:51 1,38 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:23 1,38 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:10:18 0,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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17/11/2022 - 13:02:49 1,38 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:32 0,60 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 16:09:28 0,60 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 17:45:17 1,38 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 1,38 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 01:03:30 1,38 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:27:33 0,52 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Válido

18/11/2022 - 09:41:46 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,60 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:41:34 0,51 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 11:41:39 0,50 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:41:43 0,49 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:41:44 0,48 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:41:46 0,47 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:41:47 0,46 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 11:41:49 0,45 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:41:51 0,44 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:41:54 0,43 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:41:55 0,42 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:41:57 0,41 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 11:41:58 0,40 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:41:59 0,39 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:42:01 0,38 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:42:15 0,55 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:45:58 0,53 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:50:26 0,37 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0018 - Água destilada de 500 ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:10:32 9,20 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:49 9,39 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 17:45:17 9,39 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:52:08 8,43 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:42:03 8,42 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:43:01 8,40 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:43:53 8,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:47:07 8,38 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:47:29 8,37 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:49:24 8,36 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:50:03 8,35 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:50:30 8,34 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:51:06 8,30 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:51:35 8,33 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:51:55 8,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:52:15 8,25 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:52:54 8,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:53:12 8,23 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:53:49 8,22 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:54:08 8,20 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:54:46 8,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:55:13 8,15 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:55:26 8,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 11:56:11 8,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:56:15 7,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:56:25 7,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:56:45 7,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:57:15 7,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:57:34 7,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:59:29 6,20 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:00:19 5,04 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0019 - Albendazol 200mg
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:10:52 0,80 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:49 1,09 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0020 - Albendazol 400mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:51 1,31 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

12/11/2022 - 15:01:36 0,69 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 13:16:22 0,54 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 09:43:45 1,31 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 10:24:48 1,31 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:49 1,31 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 13:50:32 1,31 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:52:51 0,60 (proposta) 45.517.600/0001-60 - MARTINELLI
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 14:55:02 2,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 1,31 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,52 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 22:24:31 0,56 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:03:56 1,31 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:27:45 0,44 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Válido

18/11/2022 - 09:41:46 2,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,61 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:41:34 0,68 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 11:41:39 0,43 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:42:01 0,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:43:08 0,42 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 11:43:12 0,41 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:46:28 0,58 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:47:23 0,40 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:52:38 0,55 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 11:52:53 0,49 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 11:58:54 0,32 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0021 - Albendazol 40mg/ml (frasco 10ml)
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:51 2,45 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

12/11/2022 - 15:00:53 1,89 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 09:11:17 2,20 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:16:42 2,30 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 10:24:49 2,45 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:49 2,45 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 13:50:33 2,45 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:03 12,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 2,45 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 2,45 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 22:25:35 2,34 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:04:33 2,45 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:26 1,36 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Válido

18/11/2022 - 09:41:47 5,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 2,44 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:41:39 1,63 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:46:38 2,10 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:47:33 2,06 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 11:52:48 1,50 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 11:53:14 2,09 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 11:54:00 1,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:56:42 2,19 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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0022 - Alcachofra (Cynara scolymus L.)
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:49 0,74 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:11:52 0,73 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:59:54 0,60 (lance oculto) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

0023 - Alendronato de sódio 150mg
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:49 2,50 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:12:43 2,49 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 12:00:19 2,10 (lance oculto) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

0024 - Alendronato de sódio 70mg
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:18 2,88 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

17/11/2022 - 09:44:08 2,88 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:07:55

17/11/2022 - 10:24:49 2,88 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:49 2,88 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:14:15 2,87 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

17/11/2022 - 17:45:17 2,88 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:41:47 2,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:41:45 2,86 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:07:55

18/11/2022 - 11:42:06 2,85 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:42:29 2,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:43:27 2,83 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:43:29 2,82 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:07:55

18/11/2022 - 11:43:52 2,81 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:44:36 2,80 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:45:13 2,79 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:45:17 2,78 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:07:55



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 162 de 863

18/11/2022 - 11:45:38 2,77 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:46:20 2,76 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:46:58 2,75 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:47:36 2,74 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:07:55

18/11/2022 - 11:47:44 2,73 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:49:46 2,72 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:50:19 2,71 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:51:05 2,70 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:07:55

18/11/2022 - 11:51:21 2,69 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:52:25 2,68 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:52:40 2,67 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:53:08 2,66 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:07:55

18/11/2022 - 11:53:36 2,65 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:54:16 2,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:54:34 2,63 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:54:48 2,62 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:55:07 2,61 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:07:55

18/11/2022 - 11:55:23 2,60 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:55:34 2,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:55:40 2,58 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:55:41 2,57 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:07:55

18/11/2022 - 11:55:43 2,56 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:56:07 2,55 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:56:08 2,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:56:13 2,53 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:07:55

18/11/2022 - 11:56:20 2,52 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 11:56:29 2,51 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:56:45 2,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:56:54 2,49 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:07:55

18/11/2022 - 11:57:07 2,48 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:57:37 2,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:58:00 2,45 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:58:07 2,46 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:07:55

18/11/2022 - 11:58:25 2,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:58:51 2,42 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:58:56 2,43 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:07:55

18/11/2022 - 11:59:00 2,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:59:19 2,40 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 11:59:21 2,39 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:07:55

18/11/2022 - 11:59:27 2,38 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:00:41 2,36 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 12:01:00 2,35 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:01:05 2,37 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:07:55

18/11/2022 - 12:01:48 2,34 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 12:01:49 2,33 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:01:51 2,32 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:07:55

18/11/2022 - 12:01:53 2,31 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:04:07 2,30 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 12:04:10 2,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:04:15 2,28 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:07:55
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18/11/2022 - 12:04:21 2,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:06:53 1,82 (lance oculto) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 12:07:18 0,60 (lance oculto) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:07:55

18/11/2022 - 12:07:38 1,20 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0025 - Alprostadil 10mcg pó liofiolizado + diluente
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:50 56,00 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:14:58 55,90 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 12:02:30 41,80 (lance oculto) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

0026 - Ambroxol, Cloridrato de 15 mg/5 ml
Data Valor CNPJ Situação

12/11/2022 - 15:02:27 4,25 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 09:11:38 6,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:16:59 7,90 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 13:02:50 7,03 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:04 16,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 19:38:48 7,03 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 22:28:24 11,69 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:41:47 10,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 8,74 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:47:46 3,51 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 11:52:59 4,24 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 11:53:31 6,85 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40
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18/11/2022 - 11:54:06 3,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:56:49 7,89 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0027 - Ambroxol, Cloridrato de 30 mg/5 ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 13:17:12 8,50 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 13:02:50 6,40 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:04 16,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 22:29:19 11,69 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:41:47 15,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 8,74 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:45:19 6,39 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 11:47:41 6,38 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:53:38 6,37 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 11:54:29 6,35 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:56:45 6,34 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 11:56:49 8,49 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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18/11/2022 - 11:57:31 6,20 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:00:04 4,90 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:02:15 6,25 (lance oculto) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

0028 - Amicacina, Sulfato de 250mg/ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:12:03 12,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 12,87 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:33 12,87 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 15:26:30 12,87 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 01:05:08 12,87 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:41:51 11,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:46:50 11,00 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido
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18/11/2022 - 11:47:02 10,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:54:12 10,98 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:54:25 10,97 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:56:30 10,00 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:56:32 9,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:57:58 9,97 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:57:59 9,96 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:58:34 9,90 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido
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18/11/2022 - 11:58:37 9,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:59:34 12,85 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 11:59:45 9,87 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:59:47 9,86 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:01:19 9,65 (lance oculto) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:05:05 8,98 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

0029 - Amicacina, Sulfato de 50mg/ml
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:50 16,33 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 01:05:32 16,33 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:47:00 16,00 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:47:54 15,99 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:05:05 13,99 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:08:40 4,98 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido
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0030 - Aminofilina 24mg/ml IV
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:50 6,24 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:49:47 6,23 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:05:14 5,23 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0031 - Amiodarona 50 mg/ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:51 4,69 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:12:22 4,50 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 4,69 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 4,69 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 4,69 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 22:29:54 4,03 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 00:42:05 7,00 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 01:06:04 4,69 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:48 10,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:42:03 2,29 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 4,48 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:43:56 2,38 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:47:16 2,44 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:48:03 3,78 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 11:57:07 3,77 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 11:58:08 2,28 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:10:05 2,79 (lance oculto) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

0032 - Amoxicilina 100mg/ml 150ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:12:37 9,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 10,05 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 10,05 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:52:08 11,32 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43
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0033 - Amoxicilina 500mg comp.
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:51 0,83 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:12:53 0,75 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:17:31 0,35 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 13:02:50 0,83 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:33 0,27 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:04 3,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 15:02:17 0,35 (proposta) 45.517.600/0001-60 - MARTINELLI
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,83 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,34 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 22:31:14 0,43 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:06:29 0,83 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 0,41 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:43:59 0,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:47:46 0,36 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido
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18/11/2022 - 11:50:32 0,33 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 11:54:37 0,26 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:57:09 0,40 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0034 - Amoxicilina 50mg/ml (frasco 60 ml)
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:13:10 5,70 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:18:11 9,50 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 13:02:50 5,73 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:33 5,73 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:05 16,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 19:38:48 6,61 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:17:47 7,64 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:06:53 5,73 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 7,83 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43
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18/11/2022 - 11:42:12 5,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:54:41 5,68 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:54:48 5,67 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:57:12 7,82 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:57:14 6,60 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 11:58:12 5,66 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:58:15 5,65 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:58:21 5,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 11:58:26 5,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:59:55 5,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:59:58 5,54 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:00:06 5,53 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:00:09 5,52 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:01:45 5,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:01:46 5,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:02:43 5,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 12:02:47 5,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:04:04 5,22 (lance oculto) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

0035 - Ampicilina 250mg/5ml SUSP.
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:13:24 8,30 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 8,56 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:33 7,66 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:05 20,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 8,56 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 8,56 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 09:42:22 6,00 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 9,57 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43
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18/11/2022 - 11:42:12 6,37 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:48:32 8,07 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 11:54:45 5,99 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:57:12 9,56 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0036 - Ampicilina 500mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:51 1,08 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:13:38 0,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 1,08 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:34 0,62 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:05 3,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 1,08 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,59 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:18:30 0,65 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:42:34 0,53 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 0,70 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43
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18/11/2022 - 11:42:14 0,52 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:43:14 0,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:54:55 0,51 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:55:10 0,50 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:57:18 0,69 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:58:17 0,49 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:58:20 0,48 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:00:03 0,47 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0037 - Ampicilina Sódica 1g inj.
Data Valor CNPJ Situação
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11/11/2022 - 16:39:18 9,50 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:13:58 9,30 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 9,50 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:34 4,38 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 15:29:25 9,50 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 17:45:17 9,50 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 01:07:31 9,50 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:46 3,24 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Válido

18/11/2022 - 09:50:49 5,20 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 11:42:14 3,52 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 11:43:01 4,88 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:43:14 4,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:51:22 4,45 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:54:59 3,23 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:57:23 3,50 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

0038 - Anlodipino 10 mg
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:14:37 0,09 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:44:37 0,22 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,22 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,22 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,22 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 01:08:16 0,22 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:48 0,50 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,15 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:42:16 0,21 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 11:51:08 0,10 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:03:13 0,17 (lance oculto) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

0039 - Anlodipino 5 mg
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:15:16 0,04 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,14 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:16:07 0,13 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido
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17/11/2022 - 17:45:17 0,14 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 01:08:42 0,14 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 0,07 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:43:23 0,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:50:52 0,06 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

0040 - Atenolol 100 mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:51 0,24 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:15:41 0,10 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:44:55 0,15 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 10:24:49 0,24 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,24 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:34 0,13 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:06 1,80 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:09:49 0,13 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 17:16:57 0,23 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,24 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,17 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25
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17/11/2022 - 23:21:12 0,18 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:43:05 0,10 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 21/11/2022 14:13:00

18/11/2022 - 09:52:08 0,20 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:43:23 0,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0041 - Atenolol 25 mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:51 0,21 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:16:03 0,06 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:45:10 0,13 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 10:24:49 0,21 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,21 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:34 0,05 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 16:10:04 0,05 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 17:18:02 0,20 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,21 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,21 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:25:30 0,08 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:09:25 0,21 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:43:44 0,06 (proposta) 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA
MONTEBELLO LTDA

Válido
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18/11/2022 - 09:52:08 0,09 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:50:30 0,07 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:04:42 0,04 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0042 - Atenolol 50 mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:51 0,14 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:19 0,13 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:16:19 0,09 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:24:51 0,14 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,14 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:35 0,07 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:06 0,90 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:10:19 0,10 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 17:18:39 0,13 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,14 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,14 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25
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17/11/2022 - 23:26:15 0,12 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:09:57 0,14 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:48 0,50 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,12 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:50:08 0,11 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:55:18 0,06 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0043 - Atropina, sulfato de 0,25 mg/ml
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:50 1,66 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 0,59 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:48:34 0,58 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:03:06 0,52 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0044 - Azitromicina 40mg/ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:51 16,31 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:16:36 15,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:18:29 14,90 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 13:02:50 16,31 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:35 16,31 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:31 17,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

17/11/2022 - 17:45:17 16,31 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 16,31 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 183 de 863

17/11/2022 - 23:28:17 11,69 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 11:42:38 11,68 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:43:30 11,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:43:34 11,66 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:44:07 11,65 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:44:10 11,64 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:45:11 11,63 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 11:45:40 11,62 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:46:29 11,61 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:46:47 11,60 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:47:15 11,50 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 11:47:42 11,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:48:23 11,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 11:48:40 11,47 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:48:49 11,40 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 11:49:02 11,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:49:26 11,25 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 11:49:28 9,84 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 11:49:56 9,83 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:52:36 11,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 11:55:25 9,82 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:55:31 9,81 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:57:38 9,80 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:57:39 9,79 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:57:41 9,78 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:57:43 9,77 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:57:45 9,76 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:57:45 9,75 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:57:49 9,74 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11
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18/11/2022 - 11:57:53 9,73 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:57:55 9,72 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:57:59 9,71 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:58:04 9,70 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:58:08 9,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:58:12 9,68 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:58:15 9,67 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:58:18 9,66 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11
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18/11/2022 - 11:58:20 9,65 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:58:23 9,64 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:58:27 9,63 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:58:28 9,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:58:29 9,59 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:58:31 9,58 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:58:33 9,57 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:58:34 9,56 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:58:37 9,55 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11
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18/11/2022 - 11:58:40 9,54 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:58:44 9,53 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:58:46 9,52 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:58:48 9,51 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:58:50 9,50 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:58:54 9,49 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:58:56 9,48 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:59:00 9,47 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11
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18/11/2022 - 11:59:03 9,46 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:59:07 9,45 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:59:09 9,44 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:59:16 9,43 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:59:19 9,42 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:59:23 9,41 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:59:25 9,40 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:59:26 9,39 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11
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18/11/2022 - 11:59:28 9,38 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:59:29 9,37 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:59:31 9,36 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:59:32 9,35 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:59:34 9,34 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:59:36 9,33 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:59:40 9,32 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:59:41 9,31 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11
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18/11/2022 - 11:59:43 9,30 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:59:44 9,29 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:59:47 9,28 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:59:49 9,27 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 11:59:53 9,26 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:00:05 9,25 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:00:09 9,24 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:00:11 9,23 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11
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18/11/2022 - 12:00:14 9,22 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:00:15 9,21 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:00:18 9,20 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:00:24 9,19 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:00:25 9,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:00:28 9,18 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:00:31 9,14 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:00:52 9,13 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11
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18/11/2022 - 12:00:53 9,12 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:00:55 9,11 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:00:56 9,10 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:00:58 9,09 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:00:59 9,08 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:01:02 9,07 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:01:06 9,06 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:01:09 9,05 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11
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18/11/2022 - 12:01:11 9,04 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:01:12 9,03 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:01:14 9,02 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:01:16 9,01 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:01:19 9,00 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:01:22 8,99 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:01:25 8,98 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:01:30 8,97 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11
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18/11/2022 - 12:01:31 8,96 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:01:34 8,95 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:01:38 8,94 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:01:40 8,93 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:01:43 8,92 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:01:46 8,91 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:01:49 8,90 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:01:52 8,89 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11
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18/11/2022 - 12:01:55 8,88 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:01:58 8,87 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:02:00 8,86 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:02:02 8,85 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:02:03 8,84 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:02:05 8,83 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:02:06 8,82 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:02:09 8,81 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11
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18/11/2022 - 12:02:12 8,80 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:02:17 8,79 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:02:19 8,78 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:02:22 8,77 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:02:24 8,76 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:02:25 8,75 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:02:27 8,74 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:02:28 8,73 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11
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18/11/2022 - 12:02:29 8,72 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:02:30 8,71 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:02:32 8,70 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:02:34 8,69 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:11

18/11/2022 - 12:02:35 8,68 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:03:39 7,76 (lance oculto) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

0045 - Azitromicina 500mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:51 2,69 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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11/11/2022 - 16:39:23 2,69 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

12/11/2022 - 15:04:21 1,22 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 09:16:55 2,50 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:18:45 1,80 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 09:45:47 2,69 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 2,69 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:35 2,69 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:07 10,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:36:16 1,11 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:23:20 2,69 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 17:45:17 2,69 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 1,16 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:28:42 1,22 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:10:38 2,69 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:48 3,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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18/11/2022 - 09:52:08 11,65 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:42:38 1,10 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:42:39 1,79 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 11:43:20 1,18 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:43:31 1,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:43:45 1,09 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:43:47 1,08 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:44:26 1,15 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:47:42 1,07 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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18/11/2022 - 11:47:56 1,05 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 11:47:59 1,06 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:48:24 1,04 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:48:44 1,13 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:49:13 1,12 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:50:00 1,14 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:50:56 1,00 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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18/11/2022 - 11:51:14 0,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:51:57 0,98 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:52:08 0,97 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:52:43 0,96 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:52:52 1,03 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:52:56 0,95 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:53:20 0,94 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido
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18/11/2022 - 11:53:33 1,02 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:53:35 0,93 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:53:55 1,01 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:53:59 0,92 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 11:54:06 0,91 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 11:54:28 0,90 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Cancelado - 18/11/2022 11:58:43

18/11/2022 - 11:54:43 0,80 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:55:28 0,79 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 11:58:43 0,90 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

0046 - Benzilpenicilina Procaína 300.000 UI + Potássica 100.000 UI
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:19 10,00 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:17:15 22,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 26,00 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 16:37:06 6,12 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:43:18 6,60 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:55:31 6,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:55:53 6,00 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:55:53 6,58 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 11:56:10 6,48 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:58:35 5,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:58:52 6,46 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:59:41 5,80 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:00:35 5,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:01:22 5,70 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:02:00 5,69 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:04:44 4,50 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

0047 - Benzilpenicilina Bezatina 600.000 UI, com 4 ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:17:37 16,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 18,75 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 15:32:27 18,75 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 01:19:00 18,75 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:49:05 15,00 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:55:34 14,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 11:58:04 14,89 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 11:58:40 14,87 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:58:54 14,00 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:00:40 13,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:10:50 8,40 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

0048 - Benzilpenicilina Bezatina 1.200.000 UI, com 4 Ml
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:24 20,94 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:17:55 19,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 20,94 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:07 20,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 15:33:22 20,94 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 17:23:21 11,29 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 19:38:48 20,94 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:29:25 15,60 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:19:24 20,94 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:49 20,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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18/11/2022 - 11:43:21 16,84 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:48:50 15,00 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:49:47 16,20 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:49:51 11,92 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 11:51:26 12,87 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:52:21 11,00 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:52:51 11,88 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:55:38 10,99 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 11:55:53 11,86 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:57:45 10,98 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:58:06 11,85 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:58:24 11,84 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 11:58:43 10,96 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:58:44 10,95 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:58:52 11,82 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:58:56 10,94 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:59:00 11,81 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 11:59:00 10,93 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 11:59:05 10,00 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:59:06 11,80 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:59:07 10,80 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:59:09 10,79 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 12:00:44 9,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:01:05 10,69 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:01:08 10,68 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 12:04:06 10,39 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:04:08 10,53 (lance oculto) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 12:07:47 8,60 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

0049 - Benzilpenicilina BezatinaCristalina Potássica 5000.000 UI
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Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:24 21,63 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:18:13 19,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 21,63 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 16:10:40 9,16 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 16:37:51 11,72 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 21,63 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:41:49 20,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:43:18 19,89 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 11:43:46 10,45 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 11:43:59 9,15 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:44:01 9,14 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:44:46 9,13 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:44:51 9,12 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:45:15 9,11 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:45:15 9,10 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:45:52 9,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 11:45:56 9,08 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:46:31 9,07 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:46:33 9,06 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:47:00 9,05 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:47:04 9,04 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:47:31 9,03 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:47:35 9,02 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 11:48:26 9,01 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:48:29 9,00 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:48:46 8,99 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:48:48 8,98 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:49:11 8,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:49:13 8,96 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:50:15 8,95 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:50:19 8,94 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 11:50:43 8,93 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:50:43 8,92 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:51:48 8,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:51:51 8,89 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:52:07 8,88 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:52:09 8,87 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:52:54 8,86 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:52:54 8,85 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:53:23 8,84 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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18/11/2022 - 11:53:25 8,83 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:53:42 8,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:53:45 8,79 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:53:58 8,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:54:41 8,78 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:54:42 8,77 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:54:50 8,70 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:54:52 8,69 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:55:37 8,68 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 11:55:40 8,67 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:55:43 8,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:55:43 8,64 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:55:45 8,60 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 11:55:46 8,59 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:55:50 8,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:55:53 8,49 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:55:58 8,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:55:59 8,48 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 11:57:03 7,90 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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18/11/2022 - 11:57:44 7,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:58:47 7,87 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:59:01 7,78 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:00:24 7,77 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:00:48 7,76 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:01:19 7,75 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:03:29 7,00 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:03:40 8,19 (lance oculto) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

0050 - Benzoato de Benzila 25% tópico
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:51 15,19 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:18:29 14,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 15,19 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 15,19 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:44:48 13,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:48:56 13,98 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:53:33 13,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:53:46 13,95 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:54:26 13,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:54:46 13,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:55:15 13,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:55:42 13,85 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 11:55:44 13,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:55:51 13,82 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 11:55:54 13,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:55:54 13,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:55:59 13,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:56:51 13,70 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:57:18 13,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:57:49 13,65 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:57:59 13,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:58:08 13,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 11:58:26 13,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:00:29 13,58 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:00:34 13,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:01:27 13,56 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:01:30 13,55 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:02:22 13,54 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:02:23 13,53 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:02:51 13,52 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:02:53 13,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:03:39 13,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:03:42 13,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 12:05:44 11,90 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:06:26 4,90 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0051 - Benzoilmetronidazol 40mg/ml (frasco 100Ml)
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:52 15,73 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:20:57 14,80 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 15,73 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:23:20 12,28 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 17:45:17 15,73 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 01:19:55 15,73 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 9,32 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 11:44:17 9,45 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 11:48:39 11,10 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 11:56:02 9,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0052 - Bromoprida 4mg/ml 20ml gotas
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:21:28 2,40 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 2,47 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:36 2,47 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 23:30:16 3,11 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:41:43 10,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 3,49 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 221 de 863

18/11/2022 - 12:13:50 2,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:14:56 2,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:14:57 2,34 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:15:26 2,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:15:28 2,32 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:37:30 2,19 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0053 - Bromoprida 5MG/ML injetável
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:52 5,62 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:29 5,62 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:29:49 5,60 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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17/11/2022 - 09:46:24 5,62 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 5,62 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 15:36:17 5,62 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 16:40:10 2,83 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 5,62 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 23:30:52 3,90 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:20:19 5,62 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:49 9,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 5,05 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 12:13:51 5,04 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 12:13:51 3,22 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:13:52 3,89 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:13:53 3,88 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 12:13:54 3,87 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:13:55 3,86 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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18/11/2022 - 12:13:58 3,85 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:14:00 3,84 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 12:14:02 3,83 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:14:05 3,82 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 12:14:07 3,81 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:14:09 3,80 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 12:14:11 3,79 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:14:12 3,78 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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18/11/2022 - 12:14:14 3,77 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:14:16 3,76 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 12:14:18 3,75 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:14:19 3,74 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 12:14:21 3,73 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:14:21 3,72 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 12:14:23 3,71 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:14:24 3,70 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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18/11/2022 - 12:14:26 3,69 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:14:26 3,68 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 12:14:29 3,67 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:14:31 3,66 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 12:14:31 3,36 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:14:34 3,45 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:14:40 2,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:15:49 2,70 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:16:32 2,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:17:18 2,45 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:17:36 2,40 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:20:17 2,30 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:20:37 2,20 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:28:16 2,10 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:28:56 2,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:30:01 1,50 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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0054 - Bupivacaína Hiperbárica, Cloridrato de 5mg/ml +Glicose 8mg/ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:52 13,19 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:30:34 12,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 13,19 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:08 20,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 13,19 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 13,19 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:36:45 7,15 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:20:51 13,19 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:49 15,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 16,55 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 12:13:52 7,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:14:16 7,10 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:14:17 7,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:14:43 7,00 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:14:47 6,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:15:52 6,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:15:54 6,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:17:32 4,20 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 12:17:35 6,30 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:17:39 4,10 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:18:24 5,60 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:28:53 12,89 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 12:32:22 4,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:33:24 4,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 12:38:16 3,70 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0055 - Butilbrometo de Escopalamina + Dipirona Sódica gotas
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:52 13,72 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:31:04 13,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:46:56 13,72 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 13,72 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:36 12,42 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:08 20,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:41:16 10,50 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 13,72 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 13,72 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 09:52:08 10,68 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 12:13:53 10,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:13:53 12,41 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 12:13:53 10,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 12:13:55 10,47 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:13:56 10,46 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:13:58 10,45 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:13:59 10,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:14:00 10,43 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:14:02 10,42 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:14:03 10,41 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 12:14:05 10,40 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:14:05 10,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:14:08 10,38 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:14:10 10,37 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:14:11 10,36 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:14:13 10,35 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:14:14 10,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 12:14:15 10,33 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:14:17 10,32 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:14:18 10,31 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:14:20 10,30 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:14:23 10,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:14:23 10,28 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:14:25 10,27 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 12:14:26 10,26 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:14:27 10,25 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:14:48 10,20 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:14:50 10,19 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:15:32 10,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:15:33 10,14 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:16:00 10,10 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:16:01 10,09 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 12:17:11 10,00 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:17:13 9,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:17:24 9,98 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:17:25 9,97 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:17:47 8,13 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 12:17:49 8,12 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:18:54 8,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:18:56 8,09 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:20:27 8,00 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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18/11/2022 - 12:20:29 7,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:22:11 7,98 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:22:12 7,97 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:22:20 7,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:22:22 7,94 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:22:29 7,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:22:30 7,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:25:17 7,88 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 12:25:17 7,87 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:25:21 7,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:25:23 7,84 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:25:42 7,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:25:42 7,79 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:27:13 7,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:27:15 7,74 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:28:05 7,70 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:28:06 7,72 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 12:28:07 7,73 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:28:09 7,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:31:38 7,60 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:32:29 7,59 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:35:48 7,30 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:36:13 7,55 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:44:24 7,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0056 - Butilbrometo de Escopalamina
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:52 4,83 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:19 3,50 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:31:24 3,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 4,83 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 15:38:21 4,83 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 16:42:27 1,75 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 4,83 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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17/11/2022 - 23:37:32 2,60 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:21:35 4,83 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:49 4,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 12:13:53 1,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:13:55 1,89 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:15:37 1,74 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:15:39 1,87 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:15:51 1,73 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:15:54 1,86 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:16:11 1,70 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:16:11 1,83 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 12:17:29 1,69 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:17:32 1,82 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:20:34 1,60 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:20:36 1,72 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:22:17 1,59 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:22:18 1,71 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:22:50 1,58 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:23:33 1,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:23:34 1,66 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:28:25 1,40 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:30:03 1,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:37:23 1,25 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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18/11/2022 - 12:37:39 1,32 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0057 - Butilbrometo de Escopalamina + Dipirona Sódica 4 mg/500mg IM/IV
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:52 5,83 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:31:56 5,70 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 5,83 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 15:39:41 5,83 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 15:55:43 5,34 (proposta) 20.489.064/0001-05 - PROSPER
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de
validade vencida); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato
compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:13:35

17/11/2022 - 17:45:17 5,83 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 23:38:11 4,55 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:21:57 5,83 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:49 10,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 12:13:56 4,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:15:43 4,52 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:15:46 4,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:16:07 4,50 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:16:10 4,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:17:35 4,48 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:17:38 4,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 12:22:32 4,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:22:35 4,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:23:38 4,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:23:41 4,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:24:27 4,43 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:25:30 4,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:25:31 4,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:27:19 4,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:27:19 4,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:27:20 4,33 20.489.064/0001-05 - PROSPER
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de
validade vencida); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato
compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:13:35

18/11/2022 - 12:28:16 4,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:28:18 4,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:28:29 4,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:28:30 4,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:29:53 4,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:29:53 4,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:30:10 4,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:30:12 4,04 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:30:43 4,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 12:30:45 3,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:31:22 3,97 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:31:24 3,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:32:47 3,90 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:33:14 3,20 (lance oculto) 20.489.064/0001-05 - PROSPER
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de
validade vencida); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato
compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:13:35

18/11/2022 - 12:34:03 3,94 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0058 - Captopril 12,5 mg
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:50 0,14 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:31:06 0,10 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0059 - Captopril 25 mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:52 0,13 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:19 0,07 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:32:17 0,06 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:47:17 0,09 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 10:24:55 0,13 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,13 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 13:50:36 0,03 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:09 0,75 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:11:03 0,03 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 17:45:17 0,13 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,08 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:39:06 0,08 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 0,07 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

0060 - Captopril 50 mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:52 0,34 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:32:33 0,07 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:24:55 0,34 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,34 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:37 0,06 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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17/11/2022 - 14:55:09 1,30 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,34 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,08 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:39:50 0,09 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 0,09 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 12:15:49 0,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:28:56 0,33 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 12:39:16 0,04 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0061 - Carbocisteina 20mg/ml (100ml)
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:52 10,07 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:32:57 9,50 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 10,07 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:37 10,07 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:09 11,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 10,07 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 10,07 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:40:36 5,69 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:41:50 15,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 6,10 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43
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18/11/2022 - 12:14:13 5,68 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:14:15 5,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:16:30 5,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:16:33 5,64 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:17:42 5,63 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:17:44 5,62 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:18:17 5,16 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 12:18:19 5,15 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:22:46 5,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 12:22:47 5,09 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:23:48 5,08 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:23:50 5,07 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:25:35 5,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:25:37 5,04 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:25:50 5,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:25:51 4,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:27:24 4,97 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 12:27:25 4,96 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:28:23 4,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:28:24 4,94 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:28:33 4,92 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:28:36 4,91 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:29:44 4,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:29:45 4,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:29:57 4,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 12:29:58 4,79 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:30:51 4,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:30:53 4,74 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:31:14 4,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:31:15 4,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:31:33 4,68 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:31:35 4,67 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:32:55 4,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 12:32:57 4,64 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:33:24 4,60 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:34:15 4,06 (lance oculto) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

0062 - Carbocisteina 50mg/ml (100ml)
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:52 10,80 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:33:18 9,60 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 10,80 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:37 6,65 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:09 20,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 10,80 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 10,80 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:42:07 6,50 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:41:50 15,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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18/11/2022 - 09:52:08 6,96 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 12:14:13 6,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:14:15 6,68 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:17:09 6,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:17:10 6,44 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:17:50 6,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:17:51 6,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:19:34 5,88 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 12:19:38 5,87 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 12:22:56 5,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:22:58 5,84 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:25:56 5,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:25:58 5,79 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:27:33 5,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:27:34 5,74 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:29:13 5,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:29:14 5,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:29:28 5,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 12:29:29 5,64 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:30:58 5,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:31:00 5,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:33:13 5,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:33:14 5,54 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:33:40 5,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:33:43 5,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:34:22 5,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 251 de 863

18/11/2022 - 12:34:22 5,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:35:08 5,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:35:09 5,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:35:31 5,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:35:31 5,19 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:35:34 5,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:35:36 5,14 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:36:43 5,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 12:36:43 5,09 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:36:46 5,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:36:48 5,04 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:37:14 5,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:37:15 4,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:38:12 4,50 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:39:00 4,64 (lance oculto) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

0063 - Carvedilol 12,5 mg
Data Valor CNPJ Situação
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11/11/2022 - 16:39:29 0,48 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:34:46 0,47 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:47:46 0,48 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,48 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 09:41:50 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 12:14:14 0,46 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 12:14:34 0,45 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:36:38 0,35 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:37:15 0,20 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:37:15 0,40 (lance oculto) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

0064 - Carvedilol 25 mg
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:30 0,66 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:35:03 0,65 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:48:01 0,66 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,66 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:10 2,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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17/11/2022 - 17:45:17 0,66 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:41:50 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 12:14:15 0,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:14:16 0,63 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 12:14:17 0,62 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:14:39 0,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:14:40 0,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:14:44 0,61 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 12:14:49 0,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:14:49 0,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:14:52 0,58 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 12:14:54 0,52 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:14:55 0,51 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 12:16:17 0,40 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:16:19 0,43 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:16:19 0,48 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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18/11/2022 - 12:16:19 0,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:16:21 0,42 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:16:25 0,41 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 12:16:40 0,30 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:16:41 0,32 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:16:42 0,38 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:29:18 0,29 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 12:29:19 0,31 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:29:42 0,20 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:29:43 0,28 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 256 de 863

18/11/2022 - 12:29:45 0,27 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 12:36:11 0,10 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:36:58 0,25 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

0065 - Carvedilol 3,125 mg
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:19 0,24 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:35:26 0,22 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,24 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,24 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 01:22:40 0,24 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:50 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 12:14:16 0,23 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:14:17 0,21 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:14:45 0,20 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:14:47 0,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 12:15:03 0,15 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:15:03 0,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:16:16 0,16 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:16:43 0,10 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:31:24 0,05 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0066 - Carvedilol 6,25 mg
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:24 0,27 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:38:20 0,25 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,27 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,27 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:41:50 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 12:14:17 0,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:15:15 0,20 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:15:16 0,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:15:17 0,21 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:16:55 0,10 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 12:16:56 0,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 12:36:29 0,05 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0067 - Cefalexina 50 mg/ml (frasco100 ml)
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:38:37 12,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 12,60 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:38 54,81 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 16:44:01 18,51 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:23:20 12,60 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 23:42:54 16,90 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 12:14:18 24,81 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:15:36 13,00 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:37:03 11,90 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:37:08 11,90 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

0068 - Cefalexina 500 mg
Data Valor CNPJ Situação
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11/11/2022 - 16:39:16 0,93 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:38:54 0,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:48:31 0,93 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,93 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:38 3,36 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:10 1,40 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:44:33 0,75 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:23:21 0,93 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 17:45:17 0,93 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 1,06 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:43:42 0,85 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:23:06 0,93 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:51 2,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 12:14:18 0,97 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 12:14:18 0,81 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:14:19 0,89 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 12:14:20 0,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:14:21 0,79 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:16:33 0,73 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:16:35 0,78 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:16:35 0,72 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:16:38 0,77 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:16:46 0,70 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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18/11/2022 - 12:16:48 0,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:16:49 0,71 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:17:56 0,68 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:17:57 0,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:18:11 0,66 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:18:13 0,65 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:21:12 0,60 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:21:15 0,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:23:08 0,58 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:23:09 0,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:26:08 0,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:26:10 0,56 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:28:38 0,54 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:28:55 0,52 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:32:20 0,61 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:38:51 0,50 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:40:53 0,50 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

0069 - Cefalotina Sódica 1g
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:20 12,00 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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12/11/2022 - 15:05:19 6,03 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 09:39:59 14,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 16,40 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:38 9,72 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 15:41:36 16,40 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 17:23:21 8,28 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 17:45:17 16,40 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 16,40 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:44:35 6,76 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:23:55 16,40 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:14:18 6,51 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:14:20 6,02 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 12:14:20 9,10 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:14:21 6,50 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:15:46 6,01 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 12:15:47 6,00 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:15:49 6,48 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:16:45 5,98 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:16:45 5,99 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:16:46 6,45 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 12:16:46 5,97 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:16:48 6,44 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:16:50 5,85 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:16:50 6,31 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:16:51 5,84 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:16:53 6,30 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:17:12 5,83 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido
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18/11/2022 - 12:17:13 5,82 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:17:15 6,28 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:18:15 5,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:18:16 6,26 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:18:17 5,79 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:18:19 6,25 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:18:27 5,78 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 12:18:30 5,77 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:18:31 6,24 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:18:33 6,23 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:19:44 5,76 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 12:19:45 6,22 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:19:45 5,75 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 12:19:47 6,21 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:19:54 4,32 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 12:19:55 4,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:19:57 5,88 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:23:12 4,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:37:38 4,31 (lance oculto) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 12:38:03 4,25 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0070 - Ceftriaxona 1g, IV
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:25 10,00 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

12/11/2022 - 15:05:58 7,88 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 09:40:19 15,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:24:55 17,10 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido
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17/11/2022 - 13:02:50 17,10 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:30 17,10 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:10 12,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 15:42:27 17,10 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 16:11:25 17,10 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 16:45:07 5,60 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:23:19 17,10 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 17:45:17 17,10 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 17,10 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:45:12 5,85 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:24:21 17,10 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:51 10,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 14,03 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43
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18/11/2022 - 12:14:20 5,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 12:14:20 6,30 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 12:14:21 5,59 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 12:14:21 6,04 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:14:23 6,03 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:15:55 5,95 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 12:16:39 5,58 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 12:16:40 5,57 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 12:16:41 6,01 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:16:53 5,50 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:16:53 5,49 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 12:16:55 5,92 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:17:01 5,56 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:18:19 5,48 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 12:18:21 5,47 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 12:18:21 5,91 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:18:23 5,90 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:19:47 5,40 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:19:49 5,39 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 12:19:49 5,83 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 12:19:52 5,82 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:20:06 4,93 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 12:20:07 4,92 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 12:20:07 5,32 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:20:09 5,31 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:20:35 4,91 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:20:37 5,30 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 12:20:37 4,90 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 12:20:41 5,29 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:21:19 4,80 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:21:20 4,79 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 12:21:21 5,22 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 12:23:18 4,78 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 12:23:21 4,77 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 12:23:35 4,70 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:23:35 4,69 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 12:24:41 4,43 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 12:24:42 4,42 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 12:26:15 4,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:26:16 4,39 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 12:27:44 4,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 12:27:46 4,29 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 12:28:50 4,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:28:51 4,14 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 12:29:01 4,20 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:29:18 4,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:29:19 4,09 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 12:29:37 4,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 12:36:41 4,06 (lance oculto) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 12:37:34 3,87 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 12:39:00 4,00 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 12:43:59 3,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0071 - Cetoconazol 20mg + Betametasona 0,5mg + Neomicina 2,5mg (Bisn30g)
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:52 15,50 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

12/11/2022 - 15:06:48 5,87 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 09:40:46 15,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:19:29 7,90 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 10:24:56 15,50 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 15,50 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:10 18,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 6,26 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:27:07 5,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:27:33 5,84 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 13:29:39 5,80 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 13:31:46 5,78 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:41:30 7,89 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 13:44:47 4,89 (lance oculto) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 13:45:51 5,75 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0072 - Cetoconazol 2% (CREME)
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:52 6,69 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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12/11/2022 - 15:07:30 5,87 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 09:41:05 6,50 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:19:44 6,90 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 13:02:50 6,69 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:10 12,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 15:44:33 6,69 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 16:46:12 4,55 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 6,69 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 6,69 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 01:24:57 6,69 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:51 6,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 5,81 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:26:31 5,58 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:27:12 4,54 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 13:27:33 3,94 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 13:29:11 3,90 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 13:29:49 3,89 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 13:31:51 3,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 13:33:04 3,86 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 13:33:25 3,91 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 13:34:12 3,84 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 13:34:50 3,83 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 13:35:44 3,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:36:11 3,81 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 13:37:10 3,79 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 13:37:16 3,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:37:53 3,76 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 13:39:18 3,77 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 13:39:52 3,78 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 13:47:14 2,10 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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18/11/2022 - 13:47:45 3,63 (lance oculto) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 13:48:07 3,72 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:48:28 3,69 (lance oculto) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

0073 - Cetoconazol 200 mg comp.
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:41:21 0,60 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,81 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:30 2,50 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,81 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,56 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 09:41:51 2,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,50 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:26:31 0,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:31:56 0,48 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:31:57 0,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:33:36 0,46 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:33:39 0,45 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:35:49 0,44 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:35:53 0,43 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:37:12 0,42 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 13:37:14 0,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:37:20 0,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:37:21 0,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:38:41 0,38 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:38:50 0,37 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:41:33 0,55 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 13:41:49 0,36 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:41:50 0,35 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:42:46 0,34 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:45:58 0,32 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0074 - Cetoconazol 20mg/ml (2%) xampu
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:50 15,37 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:42:29 13,00 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0075 - Cetoprofeno 100 mg
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:50 2,53 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:30 10,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:42

18/11/2022 - 00:42:05 3,00 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:09:28

18/11/2022 - 13:41:38 2,52 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:42

18/11/2022 - 13:50:41 1,29 (lance oculto) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:09:28

18/11/2022 - 13:50:41 1,89 (lance oculto) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:25:42

0076 - Cetoprofeno 100mg IV
Data Valor CNPJ Situação
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11/11/2022 - 16:39:18 10,00 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

12/11/2022 - 15:08:24 6,44 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 09:49:51 12,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 12,19 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:31 12,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 15:46:51 12,19 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 17:45:17 12,19 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 12,19 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:46:02 5,85 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:25:31 12,19 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:51 10,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 8,90 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:26:36 6,31 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:26:36 5,88 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:27:06 5,83 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 13:27:08 6,29 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:28:06 5,82 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 13:28:08 6,28 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:29:17 7,51 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 13:29:20 5,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:29:22 6,26 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:33:46 5,68 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 13:33:48 6,13 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:34:27 5,65 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 13:34:27 6,10 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:37:30 5,62 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:37:32 6,06 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:38:04 5,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:38:05 6,04 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:40:25 5,61 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 13:41:38 5,59 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 13:41:38 6,03 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:42:01 5,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 13:42:03 5,94 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:42:03 5,49 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 13:42:05 5,92 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:42:13 5,40 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:42:13 5,39 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 13:42:16 5,81 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:42:17 5,30 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:42:18 5,72 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:44:34 5,29 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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18/11/2022 - 13:44:34 5,71 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:45:18 5,20 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:47:02 4,90 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:47:19 5,22 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:47:20 5,21 (lance oculto) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 13:48:40 5,18 (lance oculto) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

0077 - Cetoprofeno 50mg/ml IM
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:53 7,54 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:30 7,54 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

12/11/2022 - 15:09:38 4,12 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 09:50:39 7,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 7,54 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 15:48:27 7,54 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 16:46:59 3,50 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 7,54 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 7,54 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:46:48 3,38 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:25:57 7,54 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:52 10,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 3,63 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:26:36 3,65 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:26:36 3,37 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:26:38 3,62 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:28:31 4,11 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 13:29:17 3,35 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 13:29:18 3,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 13:29:20 3,60 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:29:24 3,30 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 13:29:25 3,56 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:29:28 3,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:29:30 3,55 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:29:43 3,03 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 13:29:44 3,02 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:29:45 3,45 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:32:04 3,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 13:32:06 2,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:32:54 2,98 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 13:32:59 2,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:33:45 2,96 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:33:48 2,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:33:59 3,31 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 13:35:05 2,94 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 13:35:58 2,93 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:39:10 3,28 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 13:51:51 2,10 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 13:52:56 2,90 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0078 - Cimetidina 150mg/ml IM/IV
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:18 5,00 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:51:34 7,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 7,54 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 15:49:35 6,00 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49
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17/11/2022 - 17:45:17 7,54 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 23:48:57 3,25 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:26:18 7,54 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 13:26:38 3,51 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:26:39 3,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:26:40 3,49 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:32:09 3,22 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:32:10 3,47 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:32:12 3,21 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 290 de 863

18/11/2022 - 13:32:13 3,46 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:33:50 3,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:33:50 3,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:33:51 3,45 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:33:53 3,44 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:34:20 3,18 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 13:34:21 3,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:34:22 3,42 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:36:03 3,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 13:36:04 3,40 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:36:05 3,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:36:07 3,39 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:37:41 3,13 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 13:37:42 3,38 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:37:42 3,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:37:45 3,36 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:38:55 3,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:38:56 3,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 13:38:56 3,33 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:39:56 3,08 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 13:39:58 3,32 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:39:59 3,07 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:40:00 3,31 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:41:34 3,06 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 13:41:36 3,30 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:41:37 3,05 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 13:41:39 3,29 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:41:59 3,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:42:02 2,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:42:26 2,98 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 13:42:32 2,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:42:52 2,96 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:44:26 1,33 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:46:04 2,92 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:46:14 2,50 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

0079 - Cimetidina 200 mg
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:52:42 0,60 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,53 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:40 4,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 13:41:40 0,52 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 13:42:08 0,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:42:08 0,49 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 13:42:22 0,40 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:49:08 0,20 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0080 - Ciprofloxacino, Cloridrato de 500 mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:53 0,55 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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11/11/2022 - 16:39:25 0,55 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:53:10 0,30 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:24:56 0,55 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,55 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:39 0,20 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:41 3,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:11:44 0,22 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 17:45:17 0,55 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,30 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:49:34 0,36 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:26:38 0,55 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:52 3,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,35 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43
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18/11/2022 - 13:26:39 0,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:32:18 0,19 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:34:47 0,37 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 13:53:04 0,17 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0081 - Clorafenicol 1g
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:50 14,16 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 14,16 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:26:53 14,15 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:27:24 14,10 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:27:26 14,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:28:27 14,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:28:28 13,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:29:39 13,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:29:42 13,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:30:32 13,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:30:34 13,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:31:33 13,70 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:31:33 13,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:31:51 13,68 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:31:51 13,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:32:18 13,66 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 13:32:20 13,65 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:32:50 13,64 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:32:51 13,63 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:33:10 13,62 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:33:12 13,61 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:33:27 13,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:33:30 13,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:33:46 13,58 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:33:48 13,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:34:02 13,56 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:34:03 13,55 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:34:52 13,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:34:55 13,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:35:42 13,48 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:35:46 13,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:36:42 13,45 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:36:45 13,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:37:21 13,40 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:37:24 13,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:37:48 13,38 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:37:48 13,37 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 13:39:03 13,36 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:39:04 13,35 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:39:34 13,30 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:39:36 13,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:39:58 13,28 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:39:59 13,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:40:33 13,26 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:40:34 13,25 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:41:12 13,24 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:41:17 13,23 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:42:42 13,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:42:44 12,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:43:26 12,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:43:29 12,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:43:47 12,70 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:43:52 12,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:44:12 12,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:44:16 12,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:44:35 12,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:44:46 11,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:44:50 11,98 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 13:44:51 11,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:45:09 11,95 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:45:13 11,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:45:37 11,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:45:41 11,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:45:58 11,88 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:46:06 11,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:46:27 11,86 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:46:29 11,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:46:43 11,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:46:44 11,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:47:36 9,50 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:48:14 6,30 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0082 - Cloreto de Potássio 10% 10 ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:53 1,35 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:53:33 0,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 1,35 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 1,35 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 01:27:12 1,35 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:52 2,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,57 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:26:55 0,56 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 13:32:26 0,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:32:31 0,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:33:00 0,53 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:33:02 0,52 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:34:02 0,51 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:34:03 0,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:35:18 0,49 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:35:19 0,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:36:15 0,47 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:36:19 0,46 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:36:27 0,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:36:30 0,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:36:35 0,42 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:36:36 0,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:36:51 0,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:36:55 0,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:36:58 0,38 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:38:15 0,43 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 13:53:12 0,36 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0083 - Cloreto de Sódio 0,9% 100 ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:53:50 6,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 6,91 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Cancelado - Licitante não apresentou proposta para o item. 23/11/2022
14:27:07

17/11/2022 - 17:45:17 6,91 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 09:52:08 8,40 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:26:55 6,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:32:31 6,87 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:32:34 6,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:33:06 6,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:33:09 6,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:34:07 6,82 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:34:09 6,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:35:22 6,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:35:23 6,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:36:19 6,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:36:23 6,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:36:29 6,72 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:36:33 6,71 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:36:53 6,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:36:56 6,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:37:01 6,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:37:05 6,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:42:25 6,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:42:26 6,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:43:13 6,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 13:43:16 6,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:43:24 6,52 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:43:26 6,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:43:34 6,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:43:35 6,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:43:56 6,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:43:58 6,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:44:03 6,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:44:06 6,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:44:41 6,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:44:46 6,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:45:13 6,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:45:16 6,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:45:20 6,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:45:23 6,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:45:32 6,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:45:34 6,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:45:41 6,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:45:45 6,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:46:22 6,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:46:25 6,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 13:47:29 6,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:47:33 6,04 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:47:44 6,02 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:47:46 6,01 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:47:51 6,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:47:51 5,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:48:26 5,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:48:28 5,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:48:36 5,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:48:40 5,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:50:11 5,80 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:51:16 5,46 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:53:45 3,00 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Cancelado - Licitante não apresentou proposta para o item. 23/11/2022
14:27:07

0084 - Cloreto de Sódio 0,9% 250 ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:54:08 7,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 7,95 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 7,95 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:52:08 7,57 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:26:55 7,56 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:32:34 7,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:32:36 7,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:33:13 7,52 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 13:33:15 7,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:34:12 7,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:34:14 7,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:35:27 7,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:35:32 7,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:36:24 7,43 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:36:26 7,42 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:36:32 7,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:36:33 7,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:36:56 7,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:36:57 7,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:37:04 7,32 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:37:05 7,31 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:42:19 7,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:42:19 7,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:42:38 7,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:42:41 7,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:43:06 7,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:43:08 7,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:43:17 7,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:43:19 7,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 13:43:31 7,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:43:36 7,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:44:00 7,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:44:03 7,04 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:44:24 7,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:44:27 6,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:44:36 6,97 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:44:46 6,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:45:18 6,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:45:19 6,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:45:23 6,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:45:26 6,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:45:35 6,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:45:38 6,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:46:27 6,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:46:30 6,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:47:35 6,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:47:36 6,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:47:47 6,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:47:49 6,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:48:32 6,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 13:48:34 6,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:50:19 6,40 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:50:59 5,46 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0085 - Cloreto de Sódio 0,9% 30ml
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:50 2,38 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 19:38:48 2,38 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 09:41:52 3,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 13:27:31 2,37 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:44:58 1,99 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0086 - Cloreto de Sódio 0,9% 500 ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:55:53 8,70 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 8,75 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 8,75 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:52:08 9,07 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:26:58 8,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:32:44 8,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:32:45 8,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:33:20 8,63 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:33:21 8,62 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:35:32 8,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:35:37 8,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:36:40 8,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 13:36:42 8,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:42:14 8,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:42:17 8,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:42:32 8,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:42:35 8,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:43:02 8,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:43:03 8,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:43:38 8,33 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:43:41 8,32 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:44:20 8,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:44:22 8,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:44:28 8,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:44:28 8,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:44:47 8,22 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:44:48 8,21 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:45:07 8,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:45:13 8,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:45:28 8,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:45:29 8,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:46:31 8,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:46:32 8,04 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 13:47:41 8,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:47:46 7,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:47:55 7,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:47:57 7,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:50:29 7,90 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:51:01 6,30 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0087 - Cloreto de Sódio 10% 10 ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:56:17 0,40 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,43 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 01:27:36 0,43 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:53 2,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,78 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:49:55 0,38 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0088 - Cloridrato de Metoclopramida 10 mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:53 0,58 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:25 0,12 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:56:41 0,50 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,58 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:11 1,60 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 09:41:53 0,50 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,15 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:27:40 0,10 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 13:42:01 0,49 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 13:42:52 0,04 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0089 - Cloridrato de Metoclopramida 10 mg/ml GOTAS
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:50 2,07 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:12 10,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 2,07 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 2,07 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 09:41:53 4,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 2,92 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:27:47 2,05 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:33:14 1,85 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 13:35:05 1,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:47:28 1,10 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0090 - Clotrimazol 10mg/g creme vag.
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:57:02 13,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 14,87 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:42 42,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 13:50:40 0,85 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:53:33 7,00 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0091 - Colagenase 0,6 UI + Clorafenicol 0,01 g
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:26 35,37 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:57:31 30,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:24:56 35,37 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 35,37 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 14:55:12 36,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 35,37 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 35,37 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 01:28:08 35,37 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:53 30,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 33,11 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:55:57 32,40 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:56:13 29,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:56:14 31,32 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:59:12 28,00 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 13:59:14 30,24 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:59:51 27,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 13:59:53 29,16 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:01:59 27,93 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 14:04:12 26,95 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:04:13 29,10 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:04:59 25,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:05:02 26,99 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:09:13 24,90 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:09:15 26,89 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:09:21 24,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 14:09:22 25,92 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:09:48 23,90 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:09:49 25,81 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:10:01 23,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:10:03 25,70 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:10:57 23,79 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:11:00 25,69 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:11:07 23,70 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 312 de 863

18/11/2022 - 14:11:07 25,59 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:11:33 23,69 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:11:37 25,58 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:11:37 23,68 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:11:39 25,57 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:11:56 23,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:11:58 25,48 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:11:59 23,59 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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18/11/2022 - 14:11:59 25,47 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:12:14 23,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:12:15 25,38 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:12:15 23,49 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:12:17 25,36 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:12:31 23,40 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:12:33 25,27 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:12:33 23,39 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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18/11/2022 - 14:12:35 25,26 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:12:52 23,38 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:12:53 23,37 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:12:54 25,25 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:12:56 25,23 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:13:00 23,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:13:01 24,84 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:13:02 22,99 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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18/11/2022 - 14:13:03 24,82 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:13:13 23,36 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:13:21 22,98 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:13:22 22,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:13:22 22,89 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:13:25 24,72 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:13:39 22,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:13:40 22,79 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:13:42 24,61 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:13:55 22,70 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:13:55 22,69 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:13:57 24,50 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:14:11 22,68 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido
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18/11/2022 - 14:14:12 22,67 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:14:12 24,48 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:14:14 22,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:14:14 22,59 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:14:15 24,39 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:14:31 22,58 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:14:34 22,57 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:14:34 24,38 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:14:37 24,37 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:14:47 22,56 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:14:48 22,55 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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18/11/2022 - 14:14:49 24,35 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:14:57 22,54 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:14:58 22,53 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:15:00 24,33 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:15:12 22,52 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:15:12 22,51 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:15:13 24,32 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:15:15 24,31 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:15:38 22,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 14:15:39 24,30 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:15:56 18,00 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:16:12 17,90 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:16:40 18,73 (lance oculto) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:16:40 19,98 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:20:56 15,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0092 - Colecalciferol 500mg + 400UI
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:53 0,40 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:58:05 0,38 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,40 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:19:30 0,39 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

17/11/2022 - 19:38:48 0,40 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 09:41:54 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 13:59:28 0,36 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 14:14:13 0,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:18:39 0,25 (lance oculto) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

0093 - Colecalciferol 600mg + 400UI
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:58:27 0,35 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,38 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Cancelado - Licitante não apresentou proposta para o item. 23/11/2022
14:27:38

17/11/2022 - 17:20:25 0,37 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

17/11/2022 - 19:38:48 0,38 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 13:59:35 0,34 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 14:13:37 0,33 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:16:33 0,28 (lance oculto) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido
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18/11/2022 - 14:16:49 0,12 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Cancelado - Licitante não apresentou proposta para o item. 23/11/2022
14:27:38

0094 - Complexo B 2ml/ml IM/IV
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:58:42 4,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 5,24 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Cancelado - Licitante não apresentou proposta para o item. 23/11/2022
14:27:58

17/11/2022 - 17:45:17 5,24 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 23:50:34 5,85 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 13:56:01 4,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:59:50 4,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:59:51 4,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:01:43 4,82 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:01:50 4,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:03:41 4,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:03:47 4,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:04:05 4,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:04:15 4,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:08:11 4,72 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:08:12 4,71 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:10:39 4,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:10:40 4,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:10:50 4,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:10:51 4,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:13:33 4,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 14:13:35 4,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:14:06 4,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:14:08 4,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:14:22 4,52 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:14:24 4,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:14:58 4,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:14:59 4,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:15:25 4,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:15:27 4,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:15:44 4,42 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:15:46 4,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:16:20 4,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:16:21 4,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:17:40 4,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:17:43 4,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:18:17 4,32 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:18:18 4,31 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:19:32 4,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:19:36 4,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:19:43 4,28 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:19:44 4,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 14:21:16 4,20 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:22:32 2,08 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:23:08 1,90 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Cancelado - Licitante não apresentou proposta para o item. 23/11/2022
14:27:58

0095 - Deslanosídeo 0,2 mg/ml IM/EV
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:26 5,02 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

17/11/2022 - 09:49:00 5,02 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 5,02 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 15:53:11 5,00 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 17:45:17 5,02 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:56:02 4,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:56:21 4,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:56:24 4,32 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:56:25 3,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 322 de 863

18/11/2022 - 13:56:28 4,30 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:56:51 4,29 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 13:57:08 3,98 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:57:09 3,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:57:09 4,28 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:57:11 3,96 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 13:57:12 3,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:57:12 4,27 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:57:14 4,26 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:57:26 3,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 13:57:26 3,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:57:27 4,20 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:57:29 3,94 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 13:57:53 3,85 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:57:54 3,88 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 13:57:54 3,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:57:55 4,14 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:58:20 3,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:58:21 3,83 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 13:58:23 4,10 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:58:24 3,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 13:58:25 4,09 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:58:53 3,75 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:58:54 4,05 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:58:56 3,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:58:56 3,78 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 13:58:59 4,03 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:59:10 3,73 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:59:11 3,72 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 13:59:12 4,02 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:59:12 3,71 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 325 de 863

18/11/2022 - 13:59:45 3,70 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:59:48 3,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:59:50 3,68 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 13:59:51 3,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:59:57 3,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:00:01 3,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:00:03 3,87 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:00:04 3,66 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 14:00:12 3,55 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:00:14 3,58 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 14:00:14 3,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:00:16 3,82 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:00:34 3,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:00:36 3,53 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 14:00:37 3,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 14:00:39 3,76 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:00:55 3,48 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:00:56 3,47 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 14:00:59 3,46 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:01:15 3,45 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:01:17 3,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:01:20 3,43 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 14:01:22 3,42 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:01:32 3,41 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:01:35 3,40 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:02:06 3,39 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:02:09 3,38 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:02:11 3,65 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:02:36 3,35 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:02:37 3,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:02:59 3,33 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 14:03:03 3,32 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:03:17 3,30 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:03:21 3,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:03:40 3,28 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:03:47 3,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:04:03 3,26 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:04:06 3,52 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:04:16 3,25 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:04:18 3,51 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:04:20 3,24 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:04:21 3,23 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:04:54 3,20 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:04:55 3,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:05:06 3,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:05:09 2,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 14:05:15 3,22 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:05:28 2,98 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:05:30 2,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:06:00 2,96 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:06:01 3,18 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:06:03 2,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:06:17 2,94 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:06:19 3,17 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:06:21 2,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:06:22 3,16 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 14:06:32 2,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:06:33 2,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:06:34 3,12 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:06:50 2,88 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:06:51 2,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:06:52 3,11 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:06:54 3,09 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:07:07 2,86 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:07:09 2,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:07:09 3,08 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 14:07:12 3,07 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:07:22 2,84 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:07:24 2,83 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:07:25 3,05 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:07:42 2,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:07:43 3,02 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:07:44 2,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:07:45 3,01 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:08:08 2,78 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:08:12 2,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 14:08:25 2,76 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:08:26 2,75 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:08:33 2,81 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 14:08:42 2,74 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:08:49 2,73 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:08:59 2,70 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:09:01 2,91 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:09:03 2,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:09:17 2,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:09:18 2,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:09:26 2,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:09:27 2,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:09:42 2,48 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:09:44 2,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:09:57 2,45 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:10:00 2,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:10:06 2,40 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 14:10:08 2,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:10:24 2,38 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:18:18 1,80 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0096 - Dexametasona 0,1mg/ml elixir
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 09:59:02 3,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 3,93 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 16:47:53 3,50 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 01:28:53 3,93 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 13:59:22 3,49 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 13:59:55 3,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:01:55 3,44 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:03:28 3,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:03:49 3,41 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:04:22 3,39 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:06:00 3,38 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:08:18 3,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:08:48 3,31 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:09:43 3,29 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:10:45 3,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:10:51 3,24 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:11:42 3,23 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:11:55 3,22 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:12:59 3,21 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:13:26 3,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:13:53 3,18 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:14:01 3,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:14:18 3,16 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:14:21 3,14 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido
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18/11/2022 - 14:14:31 3,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:15:03 3,11 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:15:03 3,09 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:15:19 3,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:15:26 3,08 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:15:57 3,01 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:16:54 2,99 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:17:10 2,98 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:17:48 2,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:18:08 2,86 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:18:18 2,60 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:18:59 2,92 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

23/11/2022 - 14:17:28 2,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0097 - Dexametasona 1mg/g (0,1%) creme
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:53 3,09 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:59:19 3,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:20:18 2,60 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 13:02:50 3,09 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:39 3,09 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:36 10,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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17/11/2022 - 17:45:17 3,09 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 3,09 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:51:19 2,86 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:29:16 3,09 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 2,80 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:56:02 2,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 13:56:05 2,68 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:59:32 2,15 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 13:59:34 2,14 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:00:00 2,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:00:00 2,09 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 14:01:33 2,55 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 14:01:50 2,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:01:52 2,04 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:02:14 2,35 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 14:03:23 2,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:03:23 1,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:03:34 1,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:03:36 1,94 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:03:45 1,92 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 14:03:46 1,91 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:04:12 1,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:04:15 1,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:08:23 1,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:08:24 1,86 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:17:03 2,34 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 14:21:25 1,82 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0098 - Dexametasona, fosfato Dissódico de 2mg/ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:53 7,75 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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11/11/2022 - 16:39:20 5,00 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 09:59:38 7,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 7,75 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 15:54:23 7,75 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 17:45:17 7,75 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 23:51:56 3,15 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:29:37 7,75 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 3,39 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:56:04 3,40 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:56:05 3,25 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:59:47 3,14 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 13:59:49 3,38 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 14:00:04 3,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:00:06 3,34 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:05:07 3,09 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:05:09 3,33 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:08:28 3,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:08:29 3,29 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:09:54 3,04 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 14:09:55 3,28 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:10:07 3,03 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido
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18/11/2022 - 14:10:08 3,27 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:11:01 3,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:11:03 3,24 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:12:04 2,96 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:12:08 3,19 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:12:56 2,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:12:56 3,18 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:15:08 2,56 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 14:16:33 2,92 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0099 - Dexametasona, fosfato Dissódico de 4mg/ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:53 8,12 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 09:59:53 8,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 8,12 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 15:55:12 8,12 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 15:57:19 7,20 (proposta) 20.489.064/0001-05 - PROSPER
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de
validade vencida); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato
compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:13:35

17/11/2022 - 17:45:17 8,12 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 8,12 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:52:39 4,16 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:30:05 8,12 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:55 5,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 8,02 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:56:05 4,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:00:09 4,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:00:13 4,15 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:00:18 4,00 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:01:56 3,98 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:02:35 3,99 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 14:05:31 3,97 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido
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18/11/2022 - 14:08:29 3,96 20.489.064/0001-05 - PROSPER
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de
validade vencida); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato
compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:13:35

18/11/2022 - 14:08:40 3,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:10:14 3,94 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:10:53 3,93 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 14:11:07 3,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:12:15 3,89 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:12:50 3,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:13:38 3,84 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:13:55 3,82 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:15:23 3,81 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:16:09 3,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:17:08 3,79 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:17:48 3,78 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 14:17:55 3,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:20:53 2,95 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:21:02 3,00 (lance oculto) 20.489.064/0001-05 - PROSPER
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de
validade vencida); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato
compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:13:35

18/11/2022 - 14:21:38 3,72 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:22:05 2,96 (lance oculto) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 14:23:37 3,70 (lance oculto) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49
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18/11/2022 - 14:29:50 2,94 20.489.064/0001-05 - PROSPER
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de
validade vencida); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato
compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:13:35

0100 - Dexclorfeniramina, Maleato de 0,4 mg/ml 100ML
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:53 3,97 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

12/11/2022 - 15:10:34 3,68 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 10:00:11 3,80 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:20:33 5,50 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 10:25:05 3,97 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 3,97 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:39 3,97 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:42 12,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:48:58 3,67 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 3,97 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 3,97 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:53:18 3,50 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:30:34 3,97 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido
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18/11/2022 - 09:52:08 4,35 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:56:08 3,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 13:56:54 3,48 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 13:56:55 3,47 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 13:57:02 3,66 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 13:57:21 3,45 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 13:57:21 3,44 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 13:57:53 3,96 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 14:00:13 3,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 14:00:15 3,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:00:48 3,46 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:01:46 3,38 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:01:52 3,37 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:02:01 3,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:02:01 3,34 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:02:36 3,33 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:02:38 3,32 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:03:05 3,31 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25
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18/11/2022 - 14:03:06 3,30 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:03:16 3,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:03:18 3,24 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:04:18 3,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:04:20 3,19 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:06:23 3,18 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:06:24 3,17 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:08:44 3,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 14:08:45 3,14 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:08:57 3,13 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:08:59 3,12 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:10:58 3,10 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:10:58 3,09 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:11:11 3,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:11:11 2,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:11:42 2,98 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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18/11/2022 - 14:11:42 2,97 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:12:45 2,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:12:45 2,94 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:13:00 2,92 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:13:02 2,91 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:13:11 2,90 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:13:50 2,89 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:15:05 3,07 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 14:15:37 2,60 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:16:53 2,85 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0101 - Dexclorfeniramina, Maleato de 2mg
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:00:35 0,20 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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16/11/2022 - 13:20:51 0,13 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 13:02:50 0,26 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:39 0,10 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 17:45:17 0,26 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,26 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 01:31:24 0,26 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:55 0,50 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,15 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:56:27 0,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:59:02 0,08 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:59:05 0,07 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:00:25 0,06 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:06:00 0,16 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:17:02 0,05 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0102 - Diclofenaco de Potássio 50 mg
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:00:52 0,20 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:49:29 0,42 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,42 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:42 1,20 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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17/11/2022 - 17:45:17 0,42 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,15 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:55:12 0,14 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:31:49 0,42 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:56 0,50 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,16 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:56:27 0,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:56:51 0,19 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 13:59:08 0,13 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:06:15 0,12 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:07:39 0,11 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:11:37 0,18 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:21:45 0,10 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0103 - Diclofenaco de Sódio 50 mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:53 0,26 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:26 0,10 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:01:08 0,19 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:49:56 0,26 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,26 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 13:50:39 0,08 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:13 1,10 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:10 0,08 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 0,26 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,14 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:55:48 0,14 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:32:15 0,26 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:56 0,50 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,17 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:56:27 0,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:06:38 0,11 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

0104 - Diclofenaco de Sódio 75mg/3ml IM
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:01:30 3,60 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 3,69 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 15:56:51 3,69 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 19:38:48 3,69 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:56:29 3,12 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:32:35 3,69 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:56 5,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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18/11/2022 - 14:00:32 3,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:03:31 3,09 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 14:04:28 3,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:06:58 3,04 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:07:45 3,02 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:10:26 3,01 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:11:35 3,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:12:24 2,99 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:12:36 2,97 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:13:48 2,96 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:14:45 2,92 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:15:33 2,91 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:15:56 2,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:17:18 2,89 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:18:05 2,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:18:16 2,86 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 14:21:12 1,47 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:21:54 2,82 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:24:23 1,49 (lance oculto) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

0105 - Diclofenaco de sódio gotas 15mg/ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:01:45 7,50 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 8,58 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:22:02 7,45 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0106 - Digliconato de clorexidina 2% 1000ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:02:08 29,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 35,37 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Cancelado - Licitante não apresentou proposta para o item. 23/11/2022
14:28:18

17/11/2022 - 17:45:17 35,37 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:18:32 19,00 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Cancelado - Licitante não apresentou proposta para o item. 23/11/2022
14:28:18

18/11/2022 - 14:19:13 28,50 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0107 - Digoxina 0,25 mg
Data Valor CNPJ Situação
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11/11/2022 - 16:39:20 0,40 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:02:55 0,38 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:25:06 0,40 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,40 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:13 2,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,40 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 01:33:05 0,40 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:56 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,22 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:56:29 0,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:56:30 0,23 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:56:35 0,20 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 13:56:38 0,21 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:07:27 0,25 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:11:42 0,19 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 14:12:52 0,15 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:17:07 0,07 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0108 - Dipirona Gotas 10ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:53 2,50 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:03:14 2,40 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:21:06 2,20 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 13:02:50 2,50 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:40 2,50 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:13 10,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:12:08 2,50 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 19:38:48 2,50 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:57:11 2,20 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:33:27 2,50 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:57 5,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 1,91 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43
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18/11/2022 - 13:56:30 1,93 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 13:56:31 1,90 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 13:58:24 1,89 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 13:58:27 1,88 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 13:59:27 1,86 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 13:59:29 1,85 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 14:00:41 1,84 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 14:00:42 1,83 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 14:02:09 1,82 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 14:02:10 1,81 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 14:02:11 1,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:02:12 1,79 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 14:02:48 1,78 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40
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18/11/2022 - 14:02:50 1,77 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 14:02:58 1,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:02:59 1,74 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 14:03:44 1,70 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 14:03:46 1,69 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 14:04:11 1,68 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 14:04:12 1,67 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 14:04:36 1,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:04:38 1,64 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 14:05:52 1,66 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 14:07:43 1,63 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:07:44 1,62 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 14:07:54 1,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:07:56 1,59 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 14:08:54 1,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:10:05 1,61 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25
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18/11/2022 - 14:10:38 1,56 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 14:10:53 1,57 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:15:44 1,54 (lance oculto) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 14:17:13 1,52 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0109 - Dipirona Sódica 500mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:53 0,50 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:26 0,50 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:03:30 0,30 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:21:23 0,20 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 09:50:35 0,50 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,50 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 13:50:40 0,16 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:14 2,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:12:21 0,18 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 17:45:17 0,50 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,20 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:57:50 0,22 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:33:49 0,50 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:57 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,24 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 13:56:32 0,23 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:56:33 0,17 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:56:51 0,29 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 13:59:33 0,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 14:07:50 0,21 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:17:22 0,14 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0110 - Dipirona Sódica 500mg/ml IM/IV
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:54 5,14 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:26 5,14 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:03:47 4,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:51:03 5,14 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 5,14 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:30 10,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 15:57:58 5,14 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 16:51:05 3,15 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 5,14 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 5,14 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

17/11/2022 - 23:58:22 3,51 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:34:13 5,14 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:57 5,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 13:56:32 3,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 13:56:33 3,40 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:56:36 3,39 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:56:52 4,89 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 13:57:08 3,10 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 13:57:09 3,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:57:09 3,34 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:57:12 3,33 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:59:37 3,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 13:59:39 3,29 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 13:59:41 3,04 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 13:59:44 3,28 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:00:46 3,02 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:00:48 3,01 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:00:49 3,25 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:01:22 3,00 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:01:23 2,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:01:23 3,22 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:01:33 3,57 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25
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18/11/2022 - 14:02:11 2,98 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:02:13 2,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:02:13 3,20 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:02:51 2,96 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:02:55 2,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:03:08 2,92 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:03:11 2,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:03:33 2,90 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:03:36 2,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:03:39 3,12 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:04:43 2,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:04:44 3,07 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 14:04:44 2,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:04:47 3,06 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:06:31 2,83 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:06:34 2,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:07:59 2,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:08:01 2,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:08:17 2,81 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:08:59 2,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:09:02 2,78 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:09:10 2,76 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:11:22 2,74 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:12:05 2,73 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:12:29 2,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:12:52 2,71 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:14:07 2,00 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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18/11/2022 - 14:14:34 2,69 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:17:30 2,65 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0111 - Dramim B6 2ml
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:50 4,96 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:21:34 4,95 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 14:26:48 4,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:28:35 4,80 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 14:28:44 4,70 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:48:24 3,90 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0112 - Enalapril 10 mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:54 0,20 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:26 0,08 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:05:47 0,16 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:51:33 0,13 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,20 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:14 0,90 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:52:09 0,05 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:22:07 0,19 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,20 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 01:35:06 0,20 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:57 0,50 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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18/11/2022 - 09:52:08 0,09 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:25:53 0,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:26:49 0,10 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:37:31 0,04 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:47:59 0,03 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0113 - Enalapril 20 mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:54 0,30 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:30 0,08 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:06:37 0,25 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:51:44 0,14 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 0,30 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:23:06 0,29 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,30 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 01:35:27 0,30 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:58 0,50 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,15 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:26:04 0,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:27:09 0,12 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:35:40 0,07 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:43:09 0,06 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0114 - Enalapril 5 mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:54 0,19 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 13:02:50 0,19 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 14:54:43 1,20 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:23:40 0,18 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 14:26:56 0,15 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:40:57 0,14 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:41:09 0,13 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:50:43 0,10 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0115 - Enoxaparina 20mg inj.
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:54 45,50 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 13:02:50 45,50 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 15:59:20 45,50 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 16:01:08 48,30 (proposta) 20.489.064/0001-05 - PROSPER
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de
validade vencida); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato
compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:13:35

17/11/2022 - 17:23:20 26,97 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 17:45:17 45,50 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 23:59:05 32,50 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 35,92 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:35:49 35,90 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49
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18/11/2022 - 14:44:19 32,49 20.489.064/0001-05 - PROSPER
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de
validade vencida); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato
compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:13:35

18/11/2022 - 14:45:28 32,48 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 14:50:55 28,10 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:52:26 22,00 (lance oculto) 20.489.064/0001-05 - PROSPER
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de
validade vencida); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato
compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:13:35

18/11/2022 - 14:52:36 25,60 (lance oculto) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

0116 - Enoxaparina 40mg inj.
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:54 65,50 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:26 50,00 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:06:58 60,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 65,50 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:43 90,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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17/11/2022 - 16:00:27 55,50 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 16:01:26 54,00 (proposta) 20.489.064/0001-05 - PROSPER
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de
validade vencida); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato
compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:13:35

17/11/2022 - 17:23:20 53,94 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 17:45:17 65,50 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 65,50 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 01:35:57 65,50 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:59 60,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 69,78 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:27:03 49,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:28:05 48,90 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:28:31 48,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:37:07 48,80 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 14:37:43 47,90 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:38:03 47,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:40:40 47,79 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:40:50 47,81 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 14:40:59 47,78 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:41:16 47,77 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:41:16 47,76 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:42:27 47,75 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:42:28 47,74 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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18/11/2022 - 14:42:42 47,73 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:42:44 47,72 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:42:59 47,70 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:43:02 47,69 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:43:25 47,68 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:43:28 47,67 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:43:33 47,65 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:43:36 47,64 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:43:45 47,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:43:45 47,59 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:44:16 47,58 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:44:20 47,57 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:44:24 47,56 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:44:26 47,55 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:44:35 47,54 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:44:37 47,53 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:44:42 47,50 20.489.064/0001-05 - PROSPER
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de
validade vencida); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato
compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:13:35

18/11/2022 - 14:44:44 47,49 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:44:44 47,52 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:44:52 47,48 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:44:55 47,47 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:45:03 47,46 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:45:04 47,45 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:45:10 47,44 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:45:12 47,43 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:45:55 47,42 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:45:56 47,41 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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18/11/2022 - 14:46:05 47,40 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:46:07 47,39 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:46:15 47,35 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:46:18 47,34 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:46:29 47,30 20.489.064/0001-05 - PROSPER
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de
validade vencida); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato
compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:13:35

18/11/2022 - 14:46:31 47,29 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:46:59 35,00 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:47:08 24,38 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:47:22 31,00 (lance oculto) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 14:47:43 34,69 (lance oculto) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:47:44 25,39 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:48:01 24,10 (lance oculto) 20.489.064/0001-05 - PROSPER
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de
validade vencida); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato
compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:13:35

18/11/2022 - 14:51:00 28,00 (lance oculto) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

0117 - Enoxaparina 60mg inj.
Data Valor CNPJ Situação
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09/11/2022 - 07:57:54 85,45 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:07:18 80,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 85,45 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:44 100,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:01:29 75,00 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 16:01:38 57,90 (proposta) 20.489.064/0001-05 - PROSPER
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de
validade vencida); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato
compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:13:35

17/11/2022 - 17:23:20 80,09 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 17:45:17 85,45 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 01:36:26 85,45 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:59 70,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 106,96 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:27:10 57,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:28:18 57,78 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:28:37 57,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:37:21 57,61 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 14:37:54 57,58 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:38:09 57,55 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:40:45 57,54 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:40:59 57,53 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:41:22 57,52 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 14:41:24 57,51 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:42:32 57,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:42:33 57,49 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:42:48 57,48 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:42:49 57,47 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:42:55 57,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:42:56 57,46 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:42:56 56,99 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:43:03 56,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:43:04 56,89 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:43:19 56,88 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:43:20 56,87 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:43:37 56,85 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:43:38 56,84 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:43:41 56,82 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:43:43 56,81 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:43:49 56,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:43:51 56,79 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:44:20 56,78 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:44:22 56,77 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:44:28 56,76 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:44:29 56,75 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:44:40 56,74 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:44:42 56,73 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:44:48 56,72 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:44:49 56,71 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:44:58 56,70 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:45:01 56,69 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:45:05 56,68 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:45:06 56,67 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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18/11/2022 - 14:45:16 56,65 20.489.064/0001-05 - PROSPER
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de
validade vencida); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato
compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:13:35

18/11/2022 - 14:45:17 56,64 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:45:23 56,63 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:45:26 56,62 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:46:00 56,60 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:46:01 56,59 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:46:11 56,58 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:46:12 56,57 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:46:19 56,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:46:21 56,49 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:47:11 50,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:47:14 49,99 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:47:15 56,48 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:47:26 49,98 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:47:29 49,97 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:47:44 49,90 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:47:46 49,89 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:48:30 49,88 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:48:32 49,87 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:49:00 49,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:49:00 48,99 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:49:31 48,98 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:49:40 40,00 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:50:32 46,73 (lance oculto) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:50:38 27,50 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

0118 - Enoxaparina 80mg inj.
Data Valor CNPJ Situação
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09/11/2022 - 07:57:54 95,35 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:07:45 90,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 95,35 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:44 102,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:09

17/11/2022 - 16:01:48 74,10 (proposta) 20.489.064/0001-05 - PROSPER
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de
validade vencida); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato
compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:13:35

17/11/2022 - 16:02:42 80,00 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 17:23:22 95,35 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 17:45:17 95,35 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:41:59 90,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 142,49 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:27:21 74,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:37:35 74,01 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 14:40:59 73,99 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:09

18/11/2022 - 14:41:27 73,98 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:41:30 73,97 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:09

18/11/2022 - 14:42:38 73,96 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:42:42 73,95 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:09

18/11/2022 - 14:42:52 73,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:42:56 73,89 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:09

18/11/2022 - 14:43:06 73,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 14:43:07 73,79 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:09

18/11/2022 - 14:43:52 73,70 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:43:53 73,69 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:09

18/11/2022 - 14:44:17 73,68 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:44:19 73,67 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:09

18/11/2022 - 14:45:00 73,65 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:45:01 73,64 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:09

18/11/2022 - 14:45:29 73,63 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:45:31 73,62 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:09

18/11/2022 - 14:45:53 73,60 20.489.064/0001-05 - PROSPER
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de
validade vencida); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato
compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:13:35

18/11/2022 - 14:45:54 73,59 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:09

18/11/2022 - 14:46:23 73,55 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:46:26 73,54 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:09

18/11/2022 - 14:47:15 70,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:47:16 69,99 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:09

18/11/2022 - 14:47:41 69,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:47:43 68,99 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:09

18/11/2022 - 14:48:43 63,00 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:48:55 32,10 (lance oculto) 20.489.064/0001-05 - PROSPER
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de
validade vencida); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato
compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:13:35

18/11/2022 - 14:49:20 52,93 (lance oculto) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:09
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18/11/2022 - 14:52:00 46,10 (lance oculto) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

0119 - Eritromicina, estolato 500mg
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:08:02 1,15 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 1,29 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Cancelado - Licitante não apresentou proposta para o item. 23/11/2022
14:28:55

18/11/2022 - 14:49:10 1,10 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Cancelado - Licitante não apresentou proposta para o item. 23/11/2022
14:28:55

18/11/2022 - 14:49:22 1,09 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:50:00 0,80 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Cancelado - Licitante não apresentou proposta para o item. 23/11/2022
14:28:55

18/11/2022 - 14:50:25 1,05 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0120 - Eritromicina, estolato 50mg/ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:54 10,61 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

12/11/2022 - 15:11:57 7,92 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 10:08:17 8,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 10,61 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:40 5,23 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:44 18,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 10,61 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 10,61 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 09:52:08 6,54 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:26:01 6,28 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:28:44 5,52 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 14:30:09 6,05 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica 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 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 378 de 863

18/11/2022 - 14:36:07 5,22 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:36:07 5,21 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:38:00 5,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:38:01 5,19 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:39:04 5,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:41:03 6,53 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:43:14 5,10 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0121 - Espironolactona 100 mg
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:50 0,91 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Cancelado - Licitante não apresentou proposta para o item. 23/11/2022
14:29:23

17/11/2022 - 17:24:29 0,90 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

17/11/2022 - 23:59:53 1,37 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 1,45 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:44:39 0,15 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Cancelado - Licitante não apresentou proposta para o item. 23/11/2022
14:29:23

18/11/2022 - 14:45:16 0,60 (lance oculto) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

0122 - Espironolactona 50 mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:54 1,18 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 13:02:50 1,18 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:25:17 1,17 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

17/11/2022 - 17:45:17 1,18 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 00:00:24 0,65 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 00:42:06 1,00 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 1,08 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:26:56 0,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:29:25 0,63 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 14:41:56 0,62 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 14:43:42 0,60 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 14:51:53 0,20 (lance oculto) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 14:52:01 0,49 (lance oculto) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

0123 - Estriol 1mg/g creme vaginal
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:26 19,38 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:08:43 18,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:25:08 19,38 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:50 19,38 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:15 60,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:53:44 13,99 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:26:02 19,37 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 09:52:08 12,25 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:26:55 17,99 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:27:14 12,26 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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18/11/2022 - 14:27:16 15,39 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:29:36 12,20 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 14:30:32 12,21 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:46:44 10,40 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:47:10 9,40 (lance oculto) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

0124 - Etilefrina, Cloridrato de 10mg/ ml
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:50 5,38 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:26:51 5,37 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

17/11/2022 - 17:45:17 5,38 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:26:56 5,36 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:27:37 5,30 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:27:41 5,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:28:59 5,20 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:29:05 5,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:29:28 5,15 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:29:30 5,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:29:54 5,13 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:29:55 5,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:30:16 5,10 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:30:18 5,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 14:33:22 5,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:33:25 4,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:34:18 4,95 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:34:22 4,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:35:03 4,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:35:27 4,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:36:14 4,88 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:36:20 4,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:36:34 4,85 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:36:43 4,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:37:08 4,83 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:37:09 4,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:38:59 4,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:39:02 4,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:39:32 4,75 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:39:39 4,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:40:12 4,70 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:40:14 4,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:40:22 4,68 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:40:24 4,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:41:44 4,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 14:41:48 4,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:41:56 4,58 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:41:57 4,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:42:09 4,56 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:42:12 4,55 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:43:18 4,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:43:21 4,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:44:09 4,48 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:44:11 4,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:44:48 4,45 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:44:52 4,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:45:52 4,42 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:45:55 4,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:46:36 4,40 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:46:39 4,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:48:04 2,90 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:48:34 1,75 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0125 - Fluconazol 150mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:54 1,28 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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11/11/2022 - 16:39:21 1,28 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:09:03 1,19 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:21:46 1,60 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 13:02:50 1,28 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:15 1,40 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:54:23 0,74 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:28:10 1,27 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

17/11/2022 - 17:45:17 1,28 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,45 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:01:16 1,04 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:37:06 1,28 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:59 3,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,93 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:26:58 0,92 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:26:59 0,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 14:27:31 0,51 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:27:33 0,73 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:28:16 0,72 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 14:28:17 0,71 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:28:30 1,18 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:28:52 0,70 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 14:28:53 0,69 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 14:29:17 0,68 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 14:29:19 0,67 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:29:58 0,64 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 14:30:00 0,63 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:31:42 0,59 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 14:31:44 0,62 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 14:36:15 0,44 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:44:10 0,42 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:45:03 0,57 (lance oculto) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

0126 - Fosfato de sódio monobásico + Fosfato de sódio dibásico 160+60mg/ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:55 9,03 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:09:19 8,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 9,03 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 16:55:09 7,87 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 19:38:48 9,03 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 09:52:08 7,94 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:29:51 8,22 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 14:36:20 7,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:39:14 7,86 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 14:46:05 7,82 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:46:57 5,60 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

0127 - Furosemida 10mg/ml IM/IV
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:09:47 2,80 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 2,93 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 2,93 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 2,93 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:01:55 3,12 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:37:37 2,93 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:00 6,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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18/11/2022 - 14:27:00 2,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:28:47 2,78 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:28:51 2,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:36:28 2,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:36:35 2,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:38:15 2,73 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:38:17 2,72 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:38:39 2,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:38:43 2,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:39:40 2,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:39:41 2,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:40:57 2,63 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:41:00 2,62 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:41:35 2,61 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 14:41:38 2,60 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:42:35 2,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:42:40 2,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:43:08 2,53 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:43:11 2,52 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:43:44 2,50 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:43:51 1,95 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido
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18/11/2022 - 14:45:06 1,72 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:45:53 1,51 (lance oculto) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

0128 - Furosemida 40mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:55 0,20 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:21 0,10 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:10:04 0,15 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:22:02 0,08 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 09:52:35 0,12 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,20 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:41 0,06 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:15 0,80 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,20 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,09 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:02:33 0,12 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido
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18/11/2022 - 09:42:00 0,50 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,08 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:27:54 0,07 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 14:36:33 0,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:44:18 0,04 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0129 - Gentamicina, Sulfato de 20 mg/ml
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:51 2,72 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 2,72 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:27:02 2,71 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:27:46 2,70 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:27:49 2,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:28:54 2,68 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:28:59 2,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:29:14 2,65 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:29:14 2,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:29:33 2,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:29:35 2,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:29:48 2,58 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:29:50 2,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:30:02 2,55 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 14:30:05 2,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:33:27 2,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:33:31 2,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:34:28 2,48 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:34:36 2,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:35:09 2,45 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:35:25 2,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:36:21 2,40 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:36:26 2,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:36:40 2,35 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:36:48 2,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:37:14 2,33 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:37:15 2,32 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:38:54 2,30 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:38:56 2,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:39:07 2,28 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:39:09 2,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:39:40 2,25 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:39:43 2,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:40:17 2,20 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:40:20 2,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 14:40:27 2,18 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:40:30 2,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:41:48 2,10 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:41:51 2,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:42:03 2,08 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:42:04 2,07 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:42:14 2,06 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:42:17 2,05 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:43:15 2,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:43:17 1,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:44:04 1,98 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:44:11 1,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:44:52 1,95 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:44:59 1,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:45:40 1,93 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:45:42 1,92 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:46:40 1,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:46:44 1,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:47:53 1,00 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:48:38 1,61 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0130 - Gentamicina, Sulfato de 40 mg/ml IM/IV
Data Valor CNPJ Situação
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16/11/2022 - 10:10:30 3,40 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 3,46 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:15 9,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 3,46 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 3,69 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 01:39:28 3,46 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:27:02 3,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:28:56 3,38 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:29:05 3,37 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:36:39 3,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:36:48 3,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:38:24 3,33 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:38:26 3,32 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:38:45 3,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:38:47 3,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:39:47 3,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:39:49 3,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:41:08 3,23 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:41:10 3,22 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:42:02 3,21 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:42:04 3,20 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:42:05 3,19 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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18/11/2022 - 14:42:08 3,18 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:42:10 3,17 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:42:14 3,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:42:16 3,15 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:42:17 3,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:42:18 3,13 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:42:20 3,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:42:21 3,11 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:42:23 3,10 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:42:23 3,09 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:42:25 3,08 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:42:26 3,07 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 14:42:29 3,06 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:42:42 3,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:42:45 3,04 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:43:13 3,03 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:43:14 3,02 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:43:32 3,01 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:43:36 3,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:43:53 2,99 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 14:43:56 2,98 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:44:10 2,97 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:44:14 2,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:45:28 1,95 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 14:45:28 2,95 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:46:17 1,75 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0131 - Gentamicina, Sulfato de 80 mg/ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:10:51 4,30 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 4,49 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:46 9,50 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 4,49 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 4,49 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:03:50 3,64 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:39:57 4,49 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:00 5,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 14:56:04 3,63 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:58:03 3,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 14:58:04 3,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:03:07 3,69 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 15:03:59 3,58 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:04:02 3,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:08:43 3,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:08:44 3,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:09:25 3,53 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:09:27 3,52 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:11:42 3,51 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:11:46 3,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:12:40 3,48 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:12:41 3,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:15:10 3,46 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:15:14 3,45 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:15:40 3,44 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:15:43 3,43 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:18:13 3,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:18:15 3,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:18:41 3,38 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:18:44 3,37 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:19:43 3,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:19:44 3,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:20:21 3,20 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:21:41 1,75 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:24:54 2,15 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

0132 - Glibenclamida 5 mg
Data Valor CNPJ Situação
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11/11/2022 - 16:39:21 0,04 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:11:10 0,09 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:52:58 0,08 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,13 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:41 0,03 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:46 0,50 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:56:18 0,03 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 0,13 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,07 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:04:24 0,09 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:40:35 0,13 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:00 0,50 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,07 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:56:06 0,05 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:01:22 0,06 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

0133 - Glicose 25% 10 ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:55 1,12 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:11:24 0,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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17/11/2022 - 09:53:27 1,12 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 1,12 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 1,12 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 1,12 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:04:57 1,04 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:41:13 1,12 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:01 3,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,78 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:56:06 0,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:56:06 1,03 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:04:06 0,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:04:09 0,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:08:49 0,73 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:08:50 0,72 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:09:37 0,71 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:09:38 0,70 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:11:51 0,66 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 15:11:56 0,69 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:12:51 0,65 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

0134 - Glicose 50% 10ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:55 1,30 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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11/11/2022 - 16:39:21 1,30 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:11:40 0,99 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:53:39 1,30 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 1,30 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 1,30 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 1,30 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:05:33 1,17 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:41:38 1,30 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:01 4,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,81 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:56:06 0,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:56:06 1,16 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 14:56:07 0,87 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:56:09 0,98 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:02:05 0,80 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido
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18/11/2022 - 15:02:09 0,86 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:04:11 0,79 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:04:14 0,85 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:12:04 0,78 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 15:12:06 0,83 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:12:48 0,76 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:12:51 0,82 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:18:29 0,68 (lance oculto) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 15:18:39 0,72 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0135 - Guaco (Mikania glomerata Spreng) 0,5 mg 120ML
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:12:02 4,40 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 4,59 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 19:38:48 4,59 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25
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18/11/2022 - 09:42:01 8,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 4,32 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:04:17 4,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:12:20 4,29 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 15:12:57 4,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:19:28 4,00 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:19:41 2,30 (lance oculto) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

0136 - Heparina 25.000UI inj.
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:12:17 40,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 45,37 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:46 25,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:09:55

17/11/2022 - 17:45:17 45,37 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 45,37 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 01:42:21 45,37 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 65,57 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:56:49 24,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:02:20 27,75 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:05:06 24,09 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 15:11:10 23,99 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:09:55

18/11/2022 - 15:11:27 23,98 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:11:29 23,97 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:09:55

18/11/2022 - 15:11:45 23,96 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:11:48 23,95 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:09:55

18/11/2022 - 15:12:14 23,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:12:18 23,89 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:09:55

18/11/2022 - 15:12:33 23,85 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:12:36 23,84 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:09:55

18/11/2022 - 15:13:00 23,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:13:01 23,79 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:09:55

18/11/2022 - 15:13:09 23,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:13:11 23,74 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:09:55

18/11/2022 - 15:13:18 23,72 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:13:19 23,71 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:09:55

18/11/2022 - 15:14:59 23,70 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:15:00 23,69 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:09:55

18/11/2022 - 15:16:17 23,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:16:19 23,59 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:09:55

18/11/2022 - 15:17:39 23,58 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:17:40 23,57 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:09:55

18/11/2022 - 15:18:33 23,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:18:37 23,49 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:09:55

18/11/2022 - 15:18:51 23,48 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:18:54 23,47 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:09:55

18/11/2022 - 15:19:49 23,45 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:19:52 23,44 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:09:55

18/11/2022 - 15:20:26 23,43 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:20:28 23,42 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:09:55

18/11/2022 - 15:21:29 14,00 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:21:40 12,29 (lance oculto) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:09:55

0137 - Hidralazina 20mg/ml IM/IV
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:21 14,01 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:12:36 13,80 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 14,01 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 13:50:41 5,70 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 17:45:17 14,01 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 00:06:12 6,76 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:42:50 14,01 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:01 20,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 7,52 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:56:12 7,51 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:56:56 5,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:56:59 7,45 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:02:32 8,10 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:21:43 3,90 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0138 - Hidroclorotiazida 25mg
Data Valor CNPJ Situação
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11/11/2022 - 16:39:21 0,04 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:12:57 0,08 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:54:23 0,09 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,13 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:47 0,50 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:57:11 0,03 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 0,13 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,05 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:06:48 0,10 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:43:39 0,13 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:01 0,50 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 15:03:07 0,06 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

0139 - Hidrocortisona, 100mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:55 6,06 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:27 6,06 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:13:35 6,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 6,06 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 6,06 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 00:07:19 5,85 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:44:27 6,06 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:02 10,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 14:56:13 5,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:04:41 5,82 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:04:42 5,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:09:01 5,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:09:03 5,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:09:48 5,78 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:09:51 5,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:12:16 5,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:12:19 5,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:12:26 5,73 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:12:28 5,72 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:13:24 5,71 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:13:27 5,70 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:13:53 5,68 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:13:55 5,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:14:11 3,49 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:14:41 5,60 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:14:57 5,22 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:15:29 5,06 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0140 - Hidrocortisona, 500mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:55 10,03 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:22 10,03 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

12/11/2022 - 15:12:57 8,88 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 10:13:49 9,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 10,03 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:42 10,03 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 17:45:17 10,03 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 00:08:01 8,97 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:44:55 10,03 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:02 10,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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18/11/2022 - 14:56:12 9,59 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:56:13 8,87 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:56:14 8,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:56:14 9,57 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:56:15 8,85 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:56:16 8,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 14:56:16 9,54 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:56:18 8,83 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:56:19 8,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:56:19 9,53 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:56:21 9,52 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 14:56:21 8,81 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:56:22 8,80 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:56:23 8,79 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:56:23 9,49 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:56:29 8,78 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:56:30 8,77 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:56:31 8,76 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 14:56:32 8,75 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:56:32 9,46 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:56:35 8,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:56:38 9,45 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:56:40 8,73 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 14:56:40 9,42 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:56:40 8,72 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:56:42 8,71 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:56:43 9,40 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:56:44 8,70 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:56:45 9,39 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 14:56:47 8,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:56:48 9,38 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:56:49 8,68 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:56:49 8,67 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:56:52 9,36 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:56:52 8,66 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 14:56:54 9,35 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:56:54 8,65 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:56:56 8,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:56:56 9,34 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:56:59 8,63 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 14:56:59 9,33 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:57:02 9,32 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:57:03 8,62 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:57:04 9,30 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:57:05 8,61 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:57:08 9,29 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 14:57:09 8,60 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:57:11 9,28 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:57:12 8,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:57:14 9,27 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:57:15 8,58 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:57:15 8,57 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 14:57:16 9,25 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:57:18 8,56 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:57:18 9,24 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:57:20 8,55 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:57:21 9,23 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:57:24 8,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 14:57:25 8,53 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:57:26 9,21 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:57:27 8,52 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:57:29 9,20 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:57:29 8,51 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 14:57:33 9,19 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:57:35 8,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:57:37 9,18 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:57:39 8,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:57:40 8,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:57:41 8,47 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 14:57:42 9,15 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:57:44 8,46 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:57:45 9,13 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:57:47 8,45 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:57:50 8,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:57:50 8,43 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 14:57:51 9,12 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:57:52 9,10 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:57:53 8,42 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:57:54 8,41 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:57:56 8,40 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:57:56 9,08 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 14:57:56 8,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:57:58 9,06 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:57:59 8,38 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:58:01 9,05 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:58:01 8,37 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:58:01 8,36 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 14:58:03 9,02 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:58:03 8,35 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:58:04 8,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:58:05 8,33 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:58:07 8,32 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:58:08 8,31 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:58:10 8,30 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 14:58:10 8,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:58:12 8,95 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:58:12 8,28 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:58:13 8,27 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:58:14 8,93 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:58:15 8,26 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 14:58:17 8,92 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:58:17 8,25 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:58:18 8,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:58:20 8,89 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:58:20 8,23 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:58:22 8,22 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 14:58:24 8,21 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:58:24 8,20 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:58:27 8,19 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:58:31 8,18 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:58:31 8,17 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:58:35 8,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:58:37 8,15 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 14:58:39 8,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:58:39 8,13 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:58:41 8,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:58:43 8,11 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:58:45 8,10 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:58:47 8,09 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:58:51 8,08 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 14:58:52 8,07 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:58:54 8,06 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:58:55 8,05 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:58:58 8,04 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:59:00 8,03 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:59:05 8,02 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:59:05 8,01 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 14:59:07 8,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:59:08 7,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:59:11 7,98 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:59:13 7,97 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:59:16 7,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:59:18 7,95 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:59:19 7,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 14:59:20 7,93 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:59:22 7,92 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:59:22 7,91 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:59:25 7,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:59:27 7,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:59:28 7,88 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:59:31 7,87 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 14:59:32 7,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:59:33 7,85 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:59:35 7,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:59:38 7,83 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:59:39 7,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:59:40 7,81 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:59:43 7,80 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 14:59:43 7,79 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:59:46 7,78 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:59:48 7,77 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:59:49 7,76 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:59:50 7,75 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 14:59:54 7,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:59:55 7,73 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 14:59:58 7,72 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:59:59 7,71 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:00:03 7,70 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:00:05 7,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:00:06 7,68 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:00:07 7,67 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:00:08 7,66 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:00:09 7,65 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:00:13 7,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:00:15 7,63 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:00:18 7,62 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:00:18 7,61 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:00:19 7,60 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:00:21 7,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 15:00:23 7,58 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:00:24 7,57 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:00:26 7,56 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:00:26 7,55 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:00:29 7,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:00:29 7,53 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:00:32 7,52 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:00:34 7,51 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:00:35 7,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:00:36 7,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:00:38 7,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:00:39 7,47 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:00:44 7,46 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:00:45 7,45 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 15:01:01 7,44 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 15:01:04 7,43 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:04:47 7,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:04:47 7,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:07:17 7,38 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 15:07:19 7,37 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:07:56 7,36 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 15:08:00 7,35 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:09:05 7,32 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:09:07 7,31 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:09:55 7,30 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 15:09:57 7,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:10:46 7,28 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:10:47 7,27 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:12:21 7,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:12:21 7,24 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:12:38 7,23 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:13:19 6,98 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:13:40 6,03 (lance oculto) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:13:56 5,95 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

0141 - Hidrocortisona, acetato 10 mg/g (1%) creme
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:27 15,35 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

17/11/2022 - 13:02:51 15,35 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:48 16,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

17/11/2022 - 17:23:21 15,35 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 17:45:17 15,35 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 00:42:06 18,00 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 14:56:31 15,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:57:09 15,30 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 14:57:12 15,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:01:11 15,28 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:01:13 15,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:02:00 15,26 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:02:07 15,25 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:04:29 15,24 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:04:34 15,23 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:04:48 15,20 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:04:48 15,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:05:08 15,18 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:05:11 15,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:05:40 15,16 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:05:42 15,15 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:05:59 15,14 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:06:02 15,13 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:06:18 15,10 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:06:19 15,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:06:41 15,08 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:06:42 15,07 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:07:01 15,06 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:07:03 15,05 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:07:22 15,04 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:07:26 15,03 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:08:06 15,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:08:08 14,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:08:37 14,98 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 15:08:42 14,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:09:02 14,96 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:09:03 14,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:09:23 14,94 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:09:24 14,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:09:41 14,92 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:09:41 14,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:10:02 14,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:10:08 14,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:10:28 14,87 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:10:31 14,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:11:15 14,85 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:11:17 14,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:11:27 14,83 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:11:27 14,82 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:11:28 14,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:11:29 14,80 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:11:31 14,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:11:33 14,78 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:11:33 14,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:11:35 14,76 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31
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18/11/2022 - 15:11:36 14,75 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:11:38 14,74 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:11:40 14,73 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:11:42 14,72 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:11:46 14,71 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:11:48 14,70 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:11:51 14,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:11:52 14,68 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:11:53 14,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:11:54 14,66 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:11:56 14,65 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:11:57 14,64 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:11:59 14,63 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:11:59 14,62 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:12:01 14,61 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:12:01 14,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:12:02 14,59 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:12:03 14,58 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:12:05 14,57 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:12:07 14,56 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:12:11 14,55 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31
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18/11/2022 - 15:12:12 14,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:12:13 14,53 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:12:15 14,52 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:12:18 14,51 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:12:19 14,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:12:21 14,49 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:12:22 14,48 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:12:25 14,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:12:27 14,46 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:12:28 14,45 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:12:30 14,44 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:12:31 14,43 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:12:32 14,42 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:12:33 14,41 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:12:34 14,40 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:12:37 14,39 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:12:41 14,38 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:12:43 14,37 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:12:44 14,36 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:12:46 14,35 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:12:47 14,34 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31
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18/11/2022 - 15:12:47 14,33 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:12:50 14,32 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:12:52 14,31 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:12:53 14,30 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:12:56 14,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:12:59 14,28 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:13:02 14,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:13:04 14,26 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:13:05 14,25 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:13:06 14,24 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:13:07 14,23 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:13:07 14,22 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:13:10 14,21 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:13:10 14,20 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:13:11 15,33 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:13:11 14,19 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:13:14 14,18 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:13:14 15,32 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:13:16 15,31 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:13:17 14,17 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:13:18 14,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:13:19 14,15 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:13:20 14,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:13:22 14,13 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:13:23 14,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:13:24 14,11 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:13:27 14,10 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:13:30 15,22 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:13:30 14,09 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31
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18/11/2022 - 15:13:31 14,08 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:13:32 14,07 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:13:33 14,06 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:13:34 14,05 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:13:35 14,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:13:37 15,12 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:13:37 13,99 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:13:37 14,04 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:13:40 13,98 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:13:42 13,97 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:13:43 13,96 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:13:45 13,95 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:13:46 13,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:13:49 13,93 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:13:52 13,92 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:13:53 13,91 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:13:54 13,90 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:13:55 13,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:13:57 13,88 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31
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18/11/2022 - 15:14:00 13,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:14:02 13,86 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:14:03 13,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:14:05 13,84 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:14:05 13,83 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:14:07 13,82 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:14:07 13,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:14:09 13,81 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:14:10 13,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:14:13 13,78 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:14:15 13,77 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:14:16 14,88 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:14:16 13,76 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:14:21 13,75 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:14:23 13,74 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:14:26 13,73 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:14:28 13,72 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:14:29 13,71 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:14:31 13,70 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31
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18/11/2022 - 15:14:32 13,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:14:33 13,68 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:14:34 13,67 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:14:35 13,66 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:14:36 13,65 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:14:39 13,64 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:14:41 13,63 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:14:44 13,62 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:14:47 13,61 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:14:47 13,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:14:49 13,59 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:14:49 13,58 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:14:51 13,57 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:14:53 13,56 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:14:54 13,55 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:14:57 13,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:14:59 13,53 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:15:00 13,52 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:15:02 13,51 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:15:04 13,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:15:06 13,49 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido
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18/11/2022 - 15:15:07 13,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:15:11 13,47 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:15:14 13,46 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:15:15 13,45 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:15:16 13,44 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:15:17 13,43 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:15:18 13,42 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:15:19 13,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:15:20 13,40 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:15:21 13,39 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:15:23 13,38 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:15:23 13,37 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:15:26 13,36 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:15:28 13,35 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:15:29 13,34 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:15:31 13,33 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:15:31 13,32 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:15:33 13,31 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:15:36 13,30 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:15:36 13,29 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:15:38 13,28 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:15:39 13,20 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 15:15:39 13,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:15:43 13,19 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:15:46 13,18 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:15:47 13,26 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:15:48 13,17 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:15:50 13,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:15:51 13,15 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:15:51 13,14 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:15:53 13,13 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:15:54 13,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:15:56 13,11 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:15:57 13,10 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:15:58 13,09 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:16:01 13,08 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:16:04 13,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:16:04 12,99 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:16:06 13,07 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:16:07 14,02 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:16:08 12,98 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:16:10 12,97 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido
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18/11/2022 - 15:16:11 12,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:16:11 14,01 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:16:14 12,95 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:16:19 12,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:16:20 12,93 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:16:23 12,92 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:16:23 12,91 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:16:24 12,90 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:16:25 12,89 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:16:28 12,88 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:16:31 12,87 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:16:37 12,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:16:40 12,85 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:16:40 12,84 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:16:43 12,83 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:16:47 12,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:16:48 12,79 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:16:49 12,82 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:16:53 12,78 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:16:55 12,77 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido
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18/11/2022 - 15:16:55 12,76 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:16:59 12,75 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:17:00 12,74 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:17:02 12,73 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:17:03 12,72 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:17:07 12,71 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:17:08 12,70 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:17:09 12,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:17:09 12,68 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:17:11 12,67 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:17:12 12,66 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:17:14 12,65 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:17:15 12,64 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:17:16 12,63 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:17:17 12,62 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:17:19 12,61 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:17:20 12,60 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:17:22 12,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:17:23 12,58 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:17:25 12,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:17:26 12,56 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:17:27 12,55 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido
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18/11/2022 - 15:17:28 12,54 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:17:29 12,53 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:17:32 12,52 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:17:33 12,51 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:17:35 12,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:17:38 12,49 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:17:42 12,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:17:43 12,47 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:17:45 12,46 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:17:47 12,45 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:17:48 12,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:17:50 12,43 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:17:50 12,42 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:17:53 12,40 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:17:53 12,41 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:17:54 12,39 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:17:56 12,38 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:17:59 12,37 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:18:02 12,36 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:18:04 12,35 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:18:05 12,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:18:06 12,33 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:18:07 12,32 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:18:09 12,31 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:18:10 12,30 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:18:13 12,29 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:18:15 12,28 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:18:16 12,27 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:18:17 12,26 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:18:18 12,25 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:18:19 13,23 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:18:19 12,24 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:18:20 12,23 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:18:22 12,22 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:18:23 12,21 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:18:23 12,20 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:18:25 12,19 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:18:26 12,18 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:18:28 12,17 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:18:29 12,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:18:30 12,15 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:18:32 12,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:18:33 12,13 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:18:35 12,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:18:37 12,11 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:18:37 12,10 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:18:38 13,06 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:18:39 12,09 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:18:40 12,08 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:19:12 8,00 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:19:40 7,69 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:19:40 8,20 (lance oculto) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:19:41 7,69 (lance oculto) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:26:31

18/11/2022 - 15:20:14 8,66 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0142 - Hidróxido de Alumínio 60mg/ml + Hidróxido Magnésio 40mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:55 4,65 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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16/11/2022 - 10:14:21 4,50 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 4,65 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 4,65 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 4,65 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 01:46:41 4,65 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:02 5,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 3,50 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:56:31 4,13 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:57:26 3,40 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:10:16 4,60 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:12:36 3,41 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 15:18:03 2,50 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:18:55 3,08 (lance oculto) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

0143 - Hidróxido de Alumínio 61,5 mg/ml (100ml)
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:55 4,40 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:14:37 3,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 4,04 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:29 12,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 4,04 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 4,04 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 01:47:04 4,04 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:02 6,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 3,21 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:56:32 3,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:03:49 3,42 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:04:56 3,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:11:32 3,41 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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18/11/2022 - 15:12:48 3,19 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 15:14:03 3,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:21:46 2,77 (lance oculto) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 15:22:16 3,00 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0144 - Ibuprofeno 300mg comp.
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:27 0,49 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

12/11/2022 - 15:13:57 0,53 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 10:14:55 0,39 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:54:54 0,49 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 10:25:09 0,49 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,49 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:29 2,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,49 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,35 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:09:04 0,36 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:47:30 0,49 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:02 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,41 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:56:31 0,38 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 14:56:31 0,40 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 14:56:33 0,37 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:56:33 0,34 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:02:02 0,42 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 15:05:00 0,33 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:11:05 0,32 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:11:28 0,31 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:11:32 0,30 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:11:32 0,29 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:13:33 0,28 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:13:34 0,27 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:14:08 0,26 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:14:11 0,25 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:14:25 0,24 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:14:27 0,23 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:15:58 0,22 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:16:01 0,21 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:18:04 0,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:20:28 0,18 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:20:46 0,19 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

0145 - Ibuprofeno 50mg/ml gotas
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:15:16 3,30 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 3,46 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 3,46 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 3,46 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:09:45 4,81 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido
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18/11/2022 - 01:47:53 3,46 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 3,14 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:05:04 3,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:11:17 3,09 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:11:33 3,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:12:56 3,04 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 15:14:14 3,02 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:14:46 2,83 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:15:19 2,98 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:15:27 2,22 (lance oculto) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

0146 - Ibuprofeno 600mg comp.
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:55 0,52 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:22 0,52 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

12/11/2022 - 15:14:53 0,43 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 10:15:49 0,39 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:55:17 0,52 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 10:25:09 0,52 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,52 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:42 0,22 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:48 2,40 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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17/11/2022 - 16:12:39 0,25 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 17:45:17 0,52 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,28 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:10:19 0,30 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:48:13 0,52 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:03 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,34 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:56:32 0,27 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 14:56:34 0,42 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 14:56:36 0,32 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:01:33 0,35 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 15:04:22 0,33 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:05:13 0,21 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:05:15 0,26 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 15:13:29 0,19 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0147 - Imunoglobulina RHO D 300mcg
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:51 311,00 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:29:22 310,90 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

17/11/2022 - 19:38:48 311,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 14:57:36 310,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:13:08 310,70 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 15:14:16 290,00 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:15:02 265,00 (lance oculto) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

0148 - Iodeto de Potássio xarope 100ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:55 8,75 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:16:07 8,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 8,75 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 8,75 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 14:56:36 7,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:05:18 7,98 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:05:23 7,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:09:17 7,96 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:09:19 7,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:11:45 7,92 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:11:46 7,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:14:21 7,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:14:24 7,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:16:04 7,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:16:08 7,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:17:57 7,82 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:18:00 7,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:18:30 7,78 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:18:32 7,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:20:04 7,65 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:21:19 6,09 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0149 - Ipratrópio, Brometo de 0,25 mg/ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:55 2,83 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:16:23 2,80 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:25:10 2,83 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 2,83 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:49 10,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:30:07 2,82 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

17/11/2022 - 17:45:17 2,83 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 00:28:42 1,69 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:48:46 2,83 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:03 4,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 1,74 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 14:56:36 1,68 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:02:36 1,66 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 15:02:39 1,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:04:45 1,42 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:07:08 1,40 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 15:17:48 1,10 (lance oculto) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

0150 - Itraconazol 100mg
Data Valor CNPJ Situação
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11/11/2022 - 16:39:27 1,53 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:16:38 1,50 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:00:31 1,53 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:27:09

17/11/2022 - 13:02:51 1,53 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:33 11,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:23:20 1,53 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 17:30:52 1,52 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 09:42:03 4,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 14:56:36 1,51 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:27:09

18/11/2022 - 15:13:43 1,49 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:27:09

18/11/2022 - 15:18:11 1,19 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:18:11 1,39 (lance oculto) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:27:09

0151 - Ivermectina 6mg
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:28 1,20 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:19:25 1,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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16/11/2022 - 13:22:26 1,40 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 09:57:28 2,73 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 2,73 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:36 12,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 2,73 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 1,05 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:30:41 1,95 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:42:03 3,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 15:25:49 1,75 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:25:49 1,13 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:25:50 1,39 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:26:42 1,00 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40
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18/11/2022 - 15:26:43 1,08 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:27:11 0,99 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:27:13 1,06 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:40:54 1,07 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:46:11 0,69 (lance oculto) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 15:46:14 0,30 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:46:45 0,68 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

0152 - Lactulose 667 mg/ml (120ml)
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:56 15,63 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:19:43 14,50 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 09:58:47 15,63 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 10:25:11 15,63 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 15,63 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 14:54:37 20,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:12:58 15,63 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 16:58:33 12,17 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 15,63 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 15,63 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 09:42:03 15,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 10,28 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:25:51 10,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:25:52 10,26 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:25:52 12,16 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:25:54 10,25 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:25:55 10,24 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:25:57 10,23 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:25:58 10,22 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:25:59 10,21 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:26:00 10,20 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:26:02 10,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:26:02 10,18 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 15:26:04 10,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:26:07 10,16 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:26:07 10,15 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:26:10 10,14 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:26:12 10,13 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:26:15 10,12 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:26:18 10,11 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:26:22 10,10 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:26:24 10,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:26:25 10,08 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:26:26 10,07 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:26:27 10,06 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:26:30 10,05 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:26:32 10,04 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 15:26:33 10,03 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:26:34 10,02 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:26:35 10,01 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:26:37 10,00 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:26:39 9,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:26:40 9,98 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:26:41 9,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:26:42 9,96 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:26:44 9,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:26:45 9,94 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:26:47 9,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:26:50 9,92 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:26:54 9,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:26:55 9,90 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 15:26:58 9,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:27:00 9,88 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:27:04 9,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:27:06 9,86 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:27:07 9,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:27:08 9,84 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:27:10 9,83 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:27:11 9,82 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:27:13 9,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:27:13 9,80 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:27:16 9,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:27:19 9,78 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:27:20 9,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:27:21 9,76 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 15:27:23 9,75 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:27:24 9,74 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:27:27 9,73 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:27:31 9,72 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:27:35 9,71 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:27:36 9,70 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:27:38 9,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:27:41 9,68 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:27:44 9,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:27:45 9,66 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:27:47 9,65 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:27:51 9,64 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:27:53 9,63 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:27:56 9,62 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 15:27:57 9,61 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:27:58 9,60 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:28:00 9,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:28:01 9,58 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:28:02 9,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:28:03 9,56 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:28:05 9,55 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:28:06 9,54 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:28:08 9,53 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:28:11 9,52 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:28:13 9,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:28:15 9,50 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:28:16 9,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:28:18 9,48 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 15:28:18 9,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:28:20 9,46 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:28:22 9,45 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:28:23 9,44 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:28:25 9,43 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:28:25 9,42 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:28:28 9,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:28:28 9,40 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:28:31 9,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:28:32 9,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:28:34 9,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:28:35 9,33 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:28:37 9,32 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:28:37 9,31 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:28:39 9,30 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:28:40 9,29 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:28:42 9,28 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:28:44 9,27 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:28:48 9,26 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:28:49 9,25 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:28:50 9,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:28:52 9,23 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 15:28:53 9,22 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:28:55 9,21 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:28:57 9,20 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:28:58 9,19 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:29:02 9,18 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:29:03 9,17 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:29:04 9,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:29:06 9,15 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:29:07 9,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:29:08 9,13 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:29:10 9,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:29:11 9,11 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:29:13 9,10 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:29:15 9,09 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 15:29:18 9,08 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:29:21 9,07 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:29:23 9,06 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:29:25 9,05 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:29:26 9,04 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:29:28 9,03 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:29:29 9,02 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:29:31 9,01 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:29:31 9,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:29:34 8,99 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:29:36 8,98 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:29:40 8,97 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:29:43 8,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:29:44 8,95 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 15:29:45 8,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:29:47 8,93 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:29:48 8,92 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:29:49 8,91 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:29:51 8,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:29:51 8,89 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:29:54 8,88 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:29:57 8,87 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:29:58 8,86 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:30:00 8,85 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:30:04 8,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:30:05 8,83 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:30:08 8,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:30:10 8,81 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 15:30:14 8,80 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:30:16 8,79 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:30:17 8,78 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:30:18 8,77 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:30:19 8,76 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:30:20 8,75 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:30:22 8,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:30:23 8,73 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:30:27 8,72 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:30:28 8,71 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:30:29 8,70 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:30:30 8,69 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:30:32 8,68 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:30:33 8,67 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 15:30:37 8,66 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:30:38 8,65 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:30:40 8,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:30:41 8,63 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:30:43 8,62 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:30:48 8,61 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:30:50 8,60 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:30:50 8,59 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:30:53 8,58 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:30:54 8,57 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:30:56 8,56 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:30:58 8,55 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:31:01 8,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:31:03 8,53 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 15:31:05 8,52 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:31:05 8,51 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:31:08 8,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:31:11 8,49 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:31:13 8,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:31:14 8,47 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:31:16 8,46 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:31:16 8,45 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:31:18 8,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:31:21 8,43 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:31:24 8,42 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:31:26 8,41 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:31:28 8,40 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:31:29 8,39 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 15:31:35 8,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:31:37 8,34 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:31:55 8,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:31:56 8,29 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:32:09 8,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:32:11 8,24 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:32:47 8,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:32:47 8,19 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:32:49 8,23 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:32:54 8,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:32:55 8,09 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:32:58 8,11 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:33:06 8,08 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:33:07 8,07 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:33:18 8,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:33:21 7,99 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:33:39 7,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:33:41 7,94 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:33:45 7,96 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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18/11/2022 - 15:34:15 7,93 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:34:17 7,92 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:34:22 7,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:34:23 7,89 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:34:36 7,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:34:38 7,84 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:35:03 7,82 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:35:05 7,81 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:35:18 7,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:35:20 7,79 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:35:37 7,78 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:35:38 7,77 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:35:46 7,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:35:46 7,74 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:35:49 7,72 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:35:51 7,71 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:36:02 7,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:36:04 7,69 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:36:32 7,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:36:34 7,64 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:37:01 7,63 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:37:02 7,62 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:37:08 7,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:37:11 7,59 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:37:36 7,58 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:37:38 7,57 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:37:41 7,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:37:43 7,54 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:38:15 7,53 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:38:18 7,52 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:38:27 7,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:38:28 7,49 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:38:35 7,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:38:37 7,44 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:38:45 7,42 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:38:48 7,41 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:38:49 11,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 15:39:11 7,40 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:39:14 7,39 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:39:27 7,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:39:29 7,34 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:39:37 7,32 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:39:39 7,31 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:39:48 7,33 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:39:53 7,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:39:55 7,29 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:40:01 7,28 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:40:03 7,27 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:40:10 7,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:40:10 7,24 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:40:22 7,23 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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18/11/2022 - 15:40:23 7,22 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:41:04 7,21 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:41:06 7,20 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:41:23 7,18 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:41:25 7,17 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:41:33 7,19 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:41:40 7,15 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:41:41 7,14 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:41:42 7,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:41:44 7,09 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:41:51 7,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:41:52 6,99 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:41:58 6,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:42:00 6,94 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:42:29 6,92 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:42:30 6,91 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:42:41 6,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:42:42 6,89 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:42:52 6,88 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:42:52 6,87 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:42:59 6,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:43:02 6,84 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:43:08 6,82 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:43:09 6,81 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:43:14 6,80 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 502 de 863

18/11/2022 - 15:43:16 6,79 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:43:23 6,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:44:18 6,74 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:46:58 6,72 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:47:16 6,70 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:47:47 6,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:48:16 6,64 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:48:46 6,00 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:49:02 6,00 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0153 - Levodopa + Carbidopa 250mg+25mg
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:22 3,14 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:19:57 3,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 3,14 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:37 1,60 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:59:07 1,31 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:23:23 1,58 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 17:45:17 3,14 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 1,41 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25
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18/11/2022 - 00:42:06 3,00 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 09:42:03 4,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 15:25:51 1,59 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:28:37 1,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:31:20 1,29 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:31:40 1,28 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:40:54 1,58 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:40:54 1,27 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:41:11 1,26 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:41:12 1,25 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:41:28 1,22 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:41:28 1,21 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:41:33 1,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:41:33 1,19 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:41:48 1,18 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:41:48 1,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:41:49 1,14 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:41:54 1,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:41:57 1,09 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:42:02 1,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:42:05 1,04 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:42:27 1,03 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:42:29 1,02 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:42:33 1,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:42:34 0,99 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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18/11/2022 - 15:42:44 0,97 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:42:45 0,96 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:43:01 0,95 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:43:03 0,94 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:43:12 0,93 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:43:15 0,92 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:43:28 0,91 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:43:30 0,90 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:43:35 0,88 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:43:36 0,87 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:44:06 0,66 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 15:44:52 0,85 (lance oculto) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:45:10 0,80 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0154 - Levotiroxina sódica 100 mcg
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:22 0,49 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

17/11/2022 - 13:02:51 0,49 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:31:37 0,48 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 15:46:04 0,23 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:49:05 0,36 (lance oculto) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

0155 - Levotiroxina sódica 25 mcg
Data Valor CNPJ Situação
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11/11/2022 - 16:39:28 0,63 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

17/11/2022 - 13:02:51 0,63 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:32:08 0,62 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 15:47:28 0,23 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:49:14 0,49 (lance oculto) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

0156 - Levotiroxina sódica 50 mcg
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:28 0,77 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

17/11/2022 - 13:02:51 0,77 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:32:44 0,76 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 15:42:34 0,26 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

0157 - Lidocaina Geleia 30g
Data Valor CNPJ Situação
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11/11/2022 - 16:39:23 4,75 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:20:19 4,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:22:42 5,90 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 10:25:11 4,75 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 4,75 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:42 4,75 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:38 9,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 4,75 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 00:31:40 3,51 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:49:33 4,75 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:04 20,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 12,17 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:25:54 4,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:25:54 3,79 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:26:38 3,50 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:26:41 3,78 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:26:53 3,49 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 15:26:54 3,76 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 15:26:54 3,48 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:26:57 3,75 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:28:44 3,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:28:46 3,44 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:28:48 3,71 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:30:02 3,42 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 509 de 863

18/11/2022 - 15:30:03 3,41 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:30:03 3,69 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:30:06 3,68 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:30:09 3,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:30:11 3,67 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:30:12 3,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 15:30:14 3,66 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:30:46 3,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:30:49 3,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:30:49 3,56 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:30:52 3,55 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:31:46 3,28 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:31:47 3,54 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 15:31:47 3,27 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:31:49 3,53 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:32:01 3,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:32:02 3,24 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:32:16 3,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:32:16 3,19 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 15:32:19 3,43 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:33:03 3,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:36:27 2,98 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:36:43 2,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:46:43 2,48 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0158 - Lidocaína Spray 100 mg/ml (50ml)
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:28 75,50 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

12/11/2022 - 15:15:51 67,69 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

17/11/2022 - 10:25:12 75,50 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 75,50 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:43 75,50 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:38 90,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 19:38:48 76,26 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:32:21 59,80 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:49:56 75,50 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:04 100,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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18/11/2022 - 09:52:08 169,12 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:25:54 64,58 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:26:38 59,79 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:26:39 64,57 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:27:23 59,75 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:27:24 64,53 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:27:24 59,74 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 15:27:27 64,51 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:30:59 59,70 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:31:00 64,47 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:31:00 59,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:31:02 64,46 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:34:04 59,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:34:05 64,39 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 15:34:07 59,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:35:42 59,58 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 15:35:47 59,57 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:36:22 59,55 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:36:25 59,54 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:37:24 69,00 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:37:43 59,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:37:43 59,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:38:21 59,48 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido
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18/11/2022 - 15:38:23 59,47 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:39:39 59,46 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 15:39:42 59,40 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:39:42 59,45 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:39:44 59,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:40:48 59,35 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:40:48 59,34 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:40:52 59,30 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 15:40:53 59,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:42:09 59,20 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:42:12 59,19 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:43:10 59,10 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:43:15 59,09 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:43:23 59,08 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:43:26 59,07 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:43:50 59,05 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 15:43:51 59,04 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:44:12 59,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:44:15 58,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:44:37 58,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:44:40 58,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:45:03 35,50 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:45:48 45,81 (lance oculto) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

0159 - Lidocaína, Cloridrato de 2% C/ Vaso 20ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:20:40 9,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 9,03 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 14:54:39 35,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 9,03 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:42:04 30,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 18,67 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:40:57 18,66 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:49:57 6,90 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0160 - Lidocaína, Cloridrato de 2% S/ Vaso 20ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:21:01 10,30 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 10,54 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:39 28,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 10,54 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 00:32:55 16,77 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:50:54 10,54 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:04 25,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 17,36 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:25:57 10,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:28:49 10,23 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:28:50 10,22 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:30:14 10,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:30:17 10,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:30:40 10,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:30:43 10,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:30:53 10,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:30:56 10,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:31:50 10,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:31:52 10,04 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:32:20 10,02 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:32:23 10,01 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:33:09 10,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:33:12 9,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:33:26 9,98 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:33:31 9,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:33:46 9,96 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:33:50 9,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:34:15 9,92 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:34:18 9,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:34:31 9,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:34:34 9,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:35:09 9,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:35:12 9,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:35:58 9,82 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:36:02 9,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:36:09 9,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:36:10 9,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:36:47 9,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:36:50 9,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:37:23 9,72 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:37:24 9,71 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:37:27 9,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:37:30 9,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:37:42 9,68 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:37:44 9,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:37:45 9,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:37:50 9,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:38:17 9,62 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:38:18 9,61 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:38:32 9,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:38:34 9,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:38:39 9,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:38:48 9,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:39:03 9,52 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:39:06 9,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:39:32 9,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:39:35 9,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:39:45 9,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:39:45 9,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:40:04 9,42 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:40:08 9,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:41:05 9,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:41:22 9,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:42:25 9,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:42:26 9,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:42:29 9,38 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:43:20 9,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:43:22 9,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:43:40 9,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:43:41 9,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:44:28 9,20 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:45:26 6,90 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:45:45 8,04 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0161 - Loratadina 10mg
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:23 0,45 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:21:23 0,40 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,45 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 13:50:43 0,12 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 17:45:17 0,45 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 01:51:20 0,45 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:05 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 15:26:13 0,44 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:26:15 0,33 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:26:16 0,39 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:27:48 0,10 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:27:49 0,32 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:37:48 0,17 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido
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18/11/2022 - 15:37:51 0,20 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:44:02 0,09 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:44:26 0,08 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:44:33 0,07 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:44:52 0,05 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:45:34 0,02 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 15:46:28 0,06 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0162 - Loratadina 1mg/ml, frasco 100 ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:56 5,82 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

12/11/2022 - 15:16:50 5,90 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 10:21:40 5,70 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 5,82 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:43 5,82 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:40 18,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 19:38:48 5,87 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:34:15 6,20 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 6,96 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43
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18/11/2022 - 15:26:38 5,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:29:09 5,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:29:11 5,64 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:30:22 5,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:30:24 5,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:32:30 5,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:32:33 5,54 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:33:59 5,52 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:34:00 5,51 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:34:39 5,50 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 15:34:41 5,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:36:18 5,48 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:36:22 5,47 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:36:57 5,46 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 15:36:58 5,45 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:39:03 5,44 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido
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18/11/2022 - 15:39:05 5,43 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:40:23 5,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:40:25 5,42 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 15:40:26 5,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:40:44 5,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:40:45 5,34 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:40:55 5,32 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:40:56 5,31 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:42:16 5,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:42:17 5,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:43:50 5,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:43:51 5,24 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:44:12 5,22 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:44:12 5,21 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:44:20 5,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:44:22 5,14 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:44:29 5,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:44:30 5,09 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:44:36 5,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:44:40 4,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:47:08 4,98 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:47:10 4,97 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:47:20 4,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:47:22 4,94 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:47:29 4,92 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:47:31 4,91 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:47:36 4,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:47:38 4,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:48:01 4,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:48:01 4,84 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:49:05 4,64 (lance oculto) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:49:14 3,68 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0163 - Losartana Potássica 100mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:56 0,98 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:21:55 0,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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17/11/2022 - 10:25:12 0,98 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,98 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:43 0,90 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:35 4,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:13:18 0,98 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 17:45:17 0,98 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 00:34:53 0,46 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 00:42:06 1,50 (proposta) 40.455.009/0001-01 - ALMEIDA
FARMACEUTICA LTDA

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 0,48 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:26:15 0,45 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 15:26:38 0,44 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:26:40 0,43 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:26:41 0,42 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:26:42 0,41 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:26:44 0,40 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 15:26:45 0,39 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:26:47 0,38 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:26:48 0,37 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:26:49 0,36 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:26:50 0,35 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 15:26:53 0,34 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:26:55 0,33 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:29:15 0,32 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:49:21 0,29 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0164 - Losartana Potássica 50 mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:56 0,35 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:28 0,09 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

12/11/2022 - 15:17:43 0,12 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 23/11/2022 13:49:33

16/11/2022 - 10:22:20 0,12 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,35 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 13:50:44 0,06 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:16 1,60 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:13:31 0,06 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 17:00:20 0,07 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 0,35 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,09 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:35:31 0,13 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:51:44 0,35 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:05 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,10 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:32:05 0,11 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 23/11/2022 13:49:33

18/11/2022 - 15:38:12 0,14 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

0165 - Maleato de Metilergometrina 0,2 mg/ml
Data Valor CNPJ Situação
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11/11/2022 - 16:39:29 4,83 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

12/11/2022 - 15:18:56 3,68 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 10:22:44 4,80 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 4,83 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 4,83 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:26:16 3,97 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:26:18 3,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:26:20 3,96 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:29:20 3,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:29:23 3,94 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 15:29:24 3,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:29:26 3,93 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:30:28 3,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:30:30 3,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:30:33 3,87 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:32:36 3,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:32:36 3,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:32:37 3,76 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:34:05 3,48 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:34:07 3,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:34:08 3,74 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:36:22 3,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:36:23 3,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:36:25 3,72 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:36:27 3,71 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:40:19 3,42 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:40:20 3,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:40:29 3,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:40:33 3,66 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:40:35 3,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:40:39 3,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:40:40 3,61 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:40:44 3,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:40:48 3,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:40:50 3,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:40:51 3,56 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:40:53 3,55 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:42:13 3,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:42:17 3,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:42:20 3,43 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 15:43:46 3,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:43:46 3,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:43:48 3,38 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:44:16 3,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:44:17 3,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:44:20 3,33 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:44:25 3,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:44:26 2,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:44:28 3,22 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:44:41 2,98 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:44:43 3,21 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:44:44 2,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:47:16 2,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:47:17 2,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:47:18 3,17 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:47:23 2,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:47:25 2,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:47:25 3,13 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:47:28 3,12 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:47:32 2,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:47:34 3,07 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:47:35 2,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:47:36 3,06 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:47:40 2,82 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:47:40 2,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:47:42 3,04 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:47:44 3,03 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:47:56 2,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:47:57 2,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:47:59 3,01 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:48:04 2,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:48:06 2,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:51:40 1,90 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:52:13 2,66 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:52:45 2,61 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0166 - Mebendazol 100mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:56 0,93 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:22:59 0,60 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:01:39 0,93 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,93 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:16 4,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,93 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,42 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:36:15 0,46 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 0,35 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43
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18/11/2022 - 15:26:18 0,36 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:26:18 0,59 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:29:25 0,34 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:41:20 0,41 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:49:30 0,26 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0167 - Mebendazol 20mg/ml sol. Oral 30ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:56 3,53 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:23:13 3,40 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 3,53 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 19:38:48 3,53 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 09:52:08 2,50 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:29:31 2,48 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:39:39 2,49 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 15:45:38 2,30 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:46:23 1,77 (lance oculto) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

0168 - Metformina, Cloridrato de 500 mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:57 0,32 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:23:31 0,20 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:02:07 0,14 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,32 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:44 0,10 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:16 1,70 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,32 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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17/11/2022 - 19:38:48 0,15 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:36:57 0,17 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:52:30 0,32 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:05 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,18 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:29:38 0,09 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:39:49 0,16 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:51:57 0,07 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0169 - Metformina, Cloridrato de 850 mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:57 0,32 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:23 0,13 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

12/11/2022 - 15:19:53 0,20 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 10:23:50 0,20 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:23:01 0,15 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 10:02:19 0,15 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 22/11/2022 17:27:26

17/11/2022 - 13:02:51 0,32 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:44 0,10 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
para o item conforme solicitado. 21/11/2022 14:39:55

17/11/2022 - 14:55:17 2,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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17/11/2022 - 16:13:45 0,10 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 17:45:17 0,32 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,15 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:37:27 0,20 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:52:52 0,32 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:05 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,18 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:26:21 0,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:27:08 0,14 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 15:37:09 0,19 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 15:40:01 0,16 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

0170 - Metildopa 250mg
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:24:06 0,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:03:51 1,25 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 1,25 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:23:20 0,60 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 00:38:02 0,70 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:53:12 1,25 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:26:22 1,24 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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18/11/2022 - 15:29:47 0,69 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:40:15 0,68 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:40:34 0,67 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:45:51 0,49 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:46:57 0,59 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

0171 - Metildopa 500mg
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:23 2,67 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

12/11/2022 - 15:20:45 1,16 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 10:24:29 1,50 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:03:31 2,67 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 2,67 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:23:20 1,24 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 00:38:35 1,40 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 15:53:04 1,25 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:53:04 2,66 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:57:08 1,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:57:09 1,24 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 15:59:18 1,14 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 15:59:19 1,23 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:59:50 1,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:59:53 1,18 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:01:21 1,09 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 16:01:24 1,17 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:02:20 1,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:02:22 1,12 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:04:38 0,99 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 16:06:28 0,98 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:07:42 0,97 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 16:07:53 0,96 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:10:01 0,95 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 16:11:34 0,94 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:12:02 0,93 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 16:12:11 0,92 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:12:29 0,91 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 16:12:36 0,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:14:01 0,89 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 16:14:36 0,88 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:16:20 0,87 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 16:18:02 0,80 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0172 - Metoclopramida, Cloridrato de 5mg/ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:25:01 1,40 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 1,58 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 16:08:27 1,58 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 16:14:03 0,87 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 01:54:07 1,58 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:06 3,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,89 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:56:27 0,82 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:56:30 0,81 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:57:16 0,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:57:17 0,79 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:59:55 0,78 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:59:57 0,77 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:02:26 0,76 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:02:27 0,75 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:02:30 0,74 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:02:32 0,73 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:03:35 0,72 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:17:13 0,55 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0173 - Metronidazol 100 mg/g (10%) creme vaginal
Data Valor CNPJ Situação
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09/11/2022 - 07:57:57 15,77 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:25:22 12,80 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:23:17 7,90 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 10:04:30 15,77 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 15,77 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:17 19,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 15,77 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 15,77 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:39:19 7,15 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:42:06 15,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 7,37 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:53:06 12,79 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:53:08 7,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:55:38 7,00 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 15:55:39 7,07 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:57:21 6,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:06:08 6,23 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 16:06:31 6,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:07:06 6,86 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 16:08:07 6,85 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:10:35 5,00 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:11:14 6,60 (lance oculto) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

0174 - Metronidazol 250mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:57 0,34 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

12/11/2022 - 15:21:25 0,32 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 10:25:51 0,30 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:23:30 0,24 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 10:04:55 0,34 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,34 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:45 0,20 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:18 2,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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17/11/2022 - 17:45:17 0,34 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,21 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:39:56 0,23 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:54:33 0,34 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 0,25 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:53:09 0,31 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:57:29 0,19 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:59:47 0,29 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 16:03:13 0,26 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:11:08 0,15 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0175 - Metronidazol 250mg + Nistatina 100.000UI
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:57 15,95 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:26:12 13,80 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:23:42 15,90 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 10:05:25 15,95 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 15,95 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:45 15,95 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:31 26,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 15,95 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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17/11/2022 - 19:38:48 15,95 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 09:52:08 14,09 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:53:08 13,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:53:09 14,08 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:53:11 13,78 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:53:12 13,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:53:13 13,76 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:53:15 13,75 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:53:16 13,74 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:53:17 13,73 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:53:18 13,72 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:53:21 13,71 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:53:23 13,70 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:53:25 13,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:53:27 13,68 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:53:28 13,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:53:30 13,66 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 15:53:31 13,65 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:53:32 13,64 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:53:33 13,63 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:53:35 13,62 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:53:36 13,61 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:53:38 13,60 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:53:42 13,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:53:44 13,58 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:53:45 13,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:53:46 13,56 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:53:47 13,55 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:53:49 13,54 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:53:50 13,53 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:53:51 13,52 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 15:55:56 13,40 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 15:55:58 13,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:57:35 13,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:57:36 13,34 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:58:12 13,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:58:13 13,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:58:33 13,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:58:34 13,19 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:00:02 13,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:00:03 13,09 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:00:50 13,05 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 16:00:52 13,04 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:02:36 13,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:02:40 12,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:03:25 12,90 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 16:03:28 12,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:04:22 12,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:04:22 12,84 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:05:29 12,86 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 16:06:37 12,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:06:38 12,79 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:06:46 11,90 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25
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18/11/2022 - 16:06:46 11,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:08:55 11,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:08:57 11,84 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:09:40 11,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:10:18 6,00 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:10:40 9,27 (lance oculto) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:10:56 11,99 (lance oculto) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

0176 - Metronidazol 400mg
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 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 562 de 863

11/11/2022 - 16:39:23 1,10 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

17/11/2022 - 13:02:51 1,10 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:31 3,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 15:55:39 1,09 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:08:10 1,08 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:08:31 1,07 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:08:33 1,06 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:09:32 1,05 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:09:34 1,04 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:10:45 0,05 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:10:53 0,39 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:10:55 0,47 (lance oculto) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

0177 - Metronidazol 500mg 100ml inj.
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:57 15,33 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:26:36 13,80 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:05:55 15,33 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 15,33 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 13:50:46 15,33 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 01:55:01 15,33 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:52:08 14,44 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:53:11 13,79 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:53:12 15,32 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:53:14 14,43 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:57:40 13,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:57:42 13,74 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:57:43 13,78 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:58:39 13,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:58:40 13,73 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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18/11/2022 - 15:58:42 13,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:00:08 13,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:00:10 13,68 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:03:55 14,95 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:14:31 7,00 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:14:31 9,00 (lance oculto) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

0178 - Miconazol, nitrato de 2% (20 mg/ml) creme dermatológico
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:57 45,70 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:26:54 8,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:24:06 5,80 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 13:02:51 45,70 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:46 6,52 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:18 8,50 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:02:15 3,85 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 45,70 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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17/11/2022 - 19:38:48 45,70 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:40:30 4,42 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:42:06 5,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 4,70 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:53:11 3,84 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:53:12 4,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:56:43 4,40 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 15:58:42 3,82 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:58:44 3,81 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:00:11 3,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 566 de 863

18/11/2022 - 16:00:14 3,79 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:00:24 3,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:00:25 3,74 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:02:45 3,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:02:48 3,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:03:11 3,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:03:14 3,64 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:03:19 3,62 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:03:22 3,61 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:03:26 3,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:03:28 3,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:04:25 3,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:04:27 3,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:06:42 3,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:06:44 3,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:07:03 3,35 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25
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18/11/2022 - 16:07:05 3,34 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:08:00 3,32 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:08:01 3,31 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:08:20 3,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:08:20 3,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:08:59 3,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:08:59 3,24 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:09:03 3,22 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:09:04 3,21 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:09:17 3,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:09:20 3,19 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:09:30 3,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:09:32 3,14 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:09:43 3,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:09:45 3,13 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:12:32 2,35 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0179 - Miconazol, nitrato de 2% (20 mg/ml) creme vaginal 80G
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:58 14,72 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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16/11/2022 - 10:27:17 13,80 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:24:20 13,90 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 10:06:32 14,72 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 14,72 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:31 9,06 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:19 25,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:01:39 9,90 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 14,72 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 14,72 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:41:36 10,79 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:42:06 15,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 15:53:14 10,78 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:53:15 11,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:58:46 9,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:58:47 9,04 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:00:14 9,02 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:00:17 9,01 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:00:21 10,75 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 16:00:23 10,74 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:00:32 9,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:00:34 8,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:02:48 8,97 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:02:50 8,96 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:02:52 10,70 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 16:02:54 10,69 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:03:15 8,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:03:16 8,94 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:03:22 8,92 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:03:25 8,91 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:04:29 8,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:04:29 8,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:06:44 8,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:06:47 8,84 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:07:14 8,62 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 16:07:16 8,61 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:08:03 8,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:08:03 8,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:08:11 8,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:08:13 8,54 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:09:08 8,52 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:09:09 8,51 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:09:25 8,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:09:27 8,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:09:33 8,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:09:34 8,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:09:48 8,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:09:50 8,34 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:09:54 8,32 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:14:36 8,30 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:14:41 8,29 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:15:28 8,28 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:16:33 7,00 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:17:23 7,00 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0180 - Neomicina 5mg/g + Bacitracina 250UI/g
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:58 4,68 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:23 4,68 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:27:33 3,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:24:33 3,90 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 13:02:51 4,68 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 13:50:31 3,88 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:19 9,50 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 4,68 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 4,68 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 01:55:26 4,68 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:06 5,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 3,31 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:53:14 3,30 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:53:15 3,57 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:53:15 3,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:53:17 3,56 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:58:49 3,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:58:50 3,19 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:58:51 3,44 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:59:43 3,18 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 15:59:45 3,17 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 15:59:45 3,43 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:59:48 3,42 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:00:36 3,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:00:38 3,40 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:00:39 3,14 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:00:42 3,39 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 16:02:18 3,16 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 16:02:52 3,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:02:55 3,34 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:02:55 3,09 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:02:58 3,33 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:04:08 3,08 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:04:09 3,07 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:04:10 3,32 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:04:12 3,00 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 16:04:14 2,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:04:14 3,24 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:04:17 3,22 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:04:31 2,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:04:32 2,94 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:05:57 2,96 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 16:06:49 2,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:06:49 2,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:06:50 3,12 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:07:24 2,81 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 16:07:25 2,80 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:07:26 3,03 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:07:28 3,02 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:08:07 2,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:08:08 2,97 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:08:09 2,74 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:08:57 2,73 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:08:58 2,93 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 16:08:59 2,72 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:09:10 2,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:09:12 2,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:09:12 2,91 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:09:36 2,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:09:37 2,64 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:09:49 2,85 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:09:51 2,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:09:51 2,79 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:09:52 2,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:09:58 2,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:10:00 2,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:11:39 2,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:11:43 2,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:12:14 2,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:12:15 2,34 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:12:18 2,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:12:18 2,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:12:32 2,56 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:12:41 2,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:15:54 1,70 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0181 - Noradrenalina 4mg inj.
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:58 15,50 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:29:36 14,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 15,50 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 586 de 863

17/11/2022 - 16:14:21 11,33 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 17:03:38 4,37 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 15,50 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:52:08 6,33 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:53:28 6,08 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:53:29 6,07 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:55:49 4,36 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:01:29 4,31 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:04:52 4,30 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:08:31 4,29 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:09:41 4,28 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:11:45 4,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:12:06 4,19 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:12:47 4,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:13:21 4,14 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:13:46 4,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:14:11 4,09 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:14:46 4,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:14:49 4,08 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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18/11/2022 - 16:15:12 3,99 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:15:39 3,98 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:15:50 3,97 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:16:04 3,95 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:16:08 3,96 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:16:12 3,94 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:16:29 3,93 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:17:21 3,90 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:17:44 0,90 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:17:44 3,15 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

0182 - Nifedipino 10mg
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:28 0,97 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:29:59 0,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,97 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,97 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 00:42:17 0,30 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:56:01 0,97 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:53:28 0,32 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:53:28 0,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 15:53:51 0,31 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:59:06 0,28 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:59:09 0,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:01:39 0,26 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:01:49 0,25 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:04:17 0,61 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:06:11 0,24 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:07:02 0,23 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:08:35 0,22 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:08:38 0,21 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:10:55 0,18 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:12:04 0,12 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0183 - Nifedipino 20mg
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:29 0,66 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:30:20 0,40 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,66 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:19 3,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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17/11/2022 - 17:45:17 0,66 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,16 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:42:47 0,30 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 01:56:29 0,66 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 15:53:31 0,15 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:53:51 0,17 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:59:12 0,14 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:59:15 0,13 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:01:48 0,12 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:04:28 0,29 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:08:31 0,39 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:17:49 0,08 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0184 - Nimesulida 100mg comp.
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:58 0,24 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:30:44 0,20 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:25:17 0,15 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 10:07:30 0,27 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,27 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 13:50:31 0,11 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:50 1,60 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,27 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 00:43:12 0,17 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 02:00:48 0,27 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:07 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 0,17 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:53:29 0,19 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:53:31 0,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:59:15 0,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:05:41 0,18 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:17:32 0,07 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0185 - Nimesulida 50mg/ml susp. Oral
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:31:04 3,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:25:12 3,02 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 3,02 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:50 10,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 00:44:01 4,55 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 02:01:12 3,02 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:07 5,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:08 2,92 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:59:20 2,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:08:31 2,89 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:08:37 2,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:08:39 2,84 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:08:44 2,82 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:08:45 2,81 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:09:09 2,80 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:09:11 2,79 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:12:04 2,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:12:05 2,74 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:13:06 2,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:13:07 2,69 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:13:50 2,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:13:51 2,64 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:14:50 2,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:14:52 2,59 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:16:03 1,75 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:16:20 2,37 (lance oculto) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:20:01 2,32 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

0186 - Nistatina 100.000 UI/ml Sup. Oral
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:58 6,18 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

12/11/2022 - 15:23:10 6,56 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 10:31:21 6,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 6,18 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:31 4,43 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:51 12,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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17/11/2022 - 16:14:46 4,43 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 19:38:48 6,18 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:44:36 6,98 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:42:07 10,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:09 5,84 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:53:31 4,42 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:53:32 4,41 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 15:53:34 4,40 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 15:55:30 4,92 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 15:59:23 4,38 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 15:59:26 4,37 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:00:07 5,00 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 16:01:54 4,36 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:01:57 4,35 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:06:17 4,32 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:06:17 4,31 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:08:26 4,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:08:28 4,29 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:08:41 4,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:08:42 4,24 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:11:16 3,00 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:11:57 4,22 (lance oculto) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

0187 - Nistatina 25.000UI/g creme vag.
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:58 13,86 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:28 10,00 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

12/11/2022 - 15:22:23 9,36 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 10:31:37 12,80 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:08:07 13,86 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 10:25:16 13,86 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 13,86 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 13:50:46 5,70 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:51 15,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 13,86 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 13,86 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 09:42:07 10,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:09 7,29 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:53:31 9,35 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:53:33 7,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 15:53:54 6,15 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 15:55:50 6,16 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 15:59:26 5,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:59:30 6,10 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:00:27 6,88 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 16:08:33 7,28 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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18/11/2022 - 16:13:33 4,99 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:14:13 5,16 (lance oculto) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

0188 - Ocitocina 5 UI/ml EV
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:31:53 4,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 5,18 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 00:45:21 4,29 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:42:07 10,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 15:59:33 4,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:10:44 1,50 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0189 - Óleo Mineral 100 ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:58 7,19 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:32:12 6,99 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:25:34 5,90 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 10:08:39 7,19 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 10:25:17 7,19 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 7,19 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:52 12,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:04:30 5,60 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 7,19 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 7,19 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25
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18/11/2022 - 09:42:08 10,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:09 4,67 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 15:53:34 5,89 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 15:59:40 4,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 15:59:41 5,59 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:00:53 4,64 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 16:00:55 4,66 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:06:20 4,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:06:20 4,63 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:07:49 3,95 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 16:08:33 5,58 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:08:48 3,92 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:08:51 4,59 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:09:24 3,91 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 16:12:50 3,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:14:35 3,89 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 16:14:53 3,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:18:16 3,50 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:20:19 3,84 (lance oculto) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

0190 - Omeprazol 10mg
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:51 0,34 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:16:10 0,05 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0191 - Omeprazol 20mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:58 0,32 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:29 0,32 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:32:43 0,25 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:25:56 0,14 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 10:09:07 0,32 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 10:25:17 0,32 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,32 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 599 de 863

17/11/2022 - 13:50:46 0,12 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:53 1,40 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:23:21 0,32 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 17:45:17 0,32 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,18 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:46:00 0,17 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 02:01:43 0,32 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:08 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:09 0,24 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:22:44 0,15 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:22:45 0,23 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:24:27 0,10 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:27:32 0,09 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:41:27 0,07 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0192 - Omeprazol 40mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:59 0,48 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:33:08 0,45 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,48 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:23:23 0,48 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 17:45:17 0,48 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:22:46 0,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:27:38 0,43 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:27:39 0,42 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:29:48 0,41 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:29:49 0,40 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:30:10 0,39 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:30:10 0,38 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:30:46 0,37 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:30:47 0,36 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:34:07 0,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:34:09 0,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:36:43 0,32 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:36:46 0,31 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:36:49 0,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:44:22 0,27 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0193 - Oxacilina Sódica 500mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:59 4,74 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:29 3,00 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:33:25 4,60 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 4,74 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 13:50:46 4,10 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 16:15:06 2,44 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 17:05:25 1,40 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:23:20 2,44 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 17:45:17 4,74 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 4,74 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:46:32 2,99 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 02:02:09 4,74 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:22:46 1,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:22:47 1,51 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 16:22:47 1,39 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:22:47 1,57 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:22:49 1,50 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:24:49 1,27 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:24:51 1,26 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:25:42 1,12 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 16:27:14 1,10 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:27:41 1,09 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:31:14 1,08 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:34:11 1,07 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:36:25 1,06 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:36:46 1,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:42:12 0,97 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:42:43 1,00 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

0194 - Paracetamol 200mg/ml 15ML
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:33:39 2,60 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:26:17 2,90 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 13:02:51 2,76 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:20 10,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 19:38:48 2,76 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:47:11 2,93 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 02:02:32 2,76 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:08 5,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 16:23:06 2,59 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 16:24:56 2,52 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:25:51 2,16 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 16:26:59 2,50 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 16:27:43 2,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:37:48 2,49 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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18/11/2022 - 16:44:43 1,29 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0195 - Paracetamol 500mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:59 0,45 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:34:05 0,30 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:26:29 0,13 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 10:09:43 0,45 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 10:25:18 0,45 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,45 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:46 0,12 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:20 1,80 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,45 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,17 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:47:43 0,18 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 02:02:57 0,45 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:08 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:09 0,20 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:22:49 0,29 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:22:51 0,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:25:06 0,16 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido
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18/11/2022 - 16:27:46 0,11 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:47:33 0,09 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0196 - Paracetamol 750mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:59 0,64 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:34:20 0,50 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:10:00 0,64 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 10:25:18 0,64 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,64 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:46 0,18 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:21 2,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,64 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,23 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:48:11 0,23 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:42:09 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:09 0,28 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:22:49 0,21 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:22:49 0,27 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:27:50 0,17 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:44:54 0,12 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0197 - Permetrina 10mg/g (1%) LOÇÃO
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:59 8,98 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 13:02:51 8,98 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 13:50:47 8,98 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:30 16,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 8,98 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:42:09 10,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:09 11,64 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:22:49 8,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:22:50 8,96 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:22:52 8,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:22:55 8,94 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:22:56 8,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:22:57 8,92 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:22:59 8,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:22:59 8,90 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:02 8,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:04 8,88 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:06 8,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:09 8,86 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:23:09 8,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:11 8,84 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:12 8,83 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:14 8,82 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:15 8,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:16 8,80 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:17 8,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:23:18 8,78 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:20 8,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:21 8,76 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:24 8,75 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:26 8,74 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:27 8,73 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:28 8,72 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:23:30 8,71 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:31 8,70 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:32 8,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:34 8,68 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:35 8,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:36 8,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:23:37 8,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:38 8,66 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:23:42 8,58 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:42 8,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:44 8,56 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:45 8,55 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:46 8,54 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:49 8,53 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:52 8,52 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:23:55 8,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:56 8,50 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:57 8,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:59 8,48 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:59 8,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:24:01 8,46 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:24:02 8,45 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:24:04 8,44 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:24:04 8,43 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:24:06 8,42 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:24:07 8,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:24:09 8,40 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:24:09 8,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:24:12 8,38 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:24:13 8,37 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:24:14 8,36 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:24:16 8,35 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:24:18 8,34 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:24:19 8,33 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:24:20 8,32 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:24:22 8,31 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:24:22 8,30 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:24:26 8,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:24:28 8,28 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:24:31 8,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:24:33 8,26 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:24:34 8,25 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:24:35 8,24 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:24:36 8,23 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:24:39 8,22 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:24:41 8,21 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:24:44 8,20 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:24:46 8,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:24:47 8,18 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:24:48 8,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:24:49 8,16 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:24:51 8,15 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:24:51 8,14 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:24:53 8,13 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:24:54 8,12 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:24:56 8,11 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:24:57 8,10 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:24:58 8,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:24:59 8,08 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:25:01 8,07 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:25:04 8,06 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:25:07 8,05 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:25:09 8,04 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:25:11 8,03 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:25:11 8,02 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:25:13 8,01 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:25:16 8,00 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:25:20 7,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:25:21 7,98 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:25:22 7,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:25:24 7,96 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:25:25 7,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:25:30 7,94 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:25:32 7,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:25:35 7,92 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:25:47 7,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:25:50 7,90 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:25:53 7,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:25:55 7,88 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:25:55 7,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:25:58 7,86 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:26:00 7,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:26:03 7,84 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:26:05 7,83 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:26:05 7,82 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 622 de 863

18/11/2022 - 16:26:07 7,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:26:08 7,80 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:26:10 7,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:26:10 7,78 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:26:14 7,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:26:15 7,76 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:26:18 7,75 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:26:19 7,74 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:26:21 7,73 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:26:24 7,72 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:26:26 7,71 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:26:28 7,70 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:26:30 7,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:26:31 7,68 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:26:33 7,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:26:33 7,66 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:26:35 7,65 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:26:36 7,64 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:26:39 7,63 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:26:40 7,62 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:26:44 7,61 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:26:45 7,60 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:26:46 7,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:26:48 7,58 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:26:49 7,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:26:51 7,56 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:26:53 7,55 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:26:56 7,54 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:26:59 7,53 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:27:02 7,52 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:27:02 7,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:27:04 7,50 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:27:05 7,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:27:07 7,48 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:27:08 7,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:27:09 7,46 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:27:11 7,45 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:27:14 7,44 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:27:16 7,43 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:27:19 7,42 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:27:21 7,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:27:25 7,40 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:27:28 7,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:27:30 7,38 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:27:33 7,37 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:27:35 7,36 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:27:35 7,35 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:27:38 7,34 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:27:39 7,33 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:27:40 7,32 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:27:42 7,31 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:27:42 7,30 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:27:44 7,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:27:46 7,28 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:27:47 7,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:27:49 7,26 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:27:50 7,25 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:29:35 7,24 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:29:36 7,23 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:30:49 7,22 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:30:49 7,21 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:33:29 7,20 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:33:31 7,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:34:08 7,18 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:34:12 7,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:34:33 7,16 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:34:37 7,15 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:34:56 7,14 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:34:59 7,13 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:35:11 7,12 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:35:12 7,11 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:35:37 7,10 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:35:40 7,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:35:54 7,08 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:35:57 7,07 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:36:16 7,06 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:36:19 7,05 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:36:33 7,04 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:36:35 7,03 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:36:46 7,02 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:36:49 7,01 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:37:11 7,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:37:14 6,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:37:36 6,98 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:37:39 6,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:37:58 6,96 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:37:59 6,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:38:14 6,94 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:38:16 6,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:38:33 6,92 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:38:36 6,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:38:59 6,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:39:03 6,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:39:20 6,88 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:39:21 6,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:39:38 6,86 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:39:40 6,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:39:55 6,84 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 16:39:56 6,83 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:40:28 6,82 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:40:30 6,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:40:52 6,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:40:52 6,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:40:59 6,78 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:41:00 6,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:41:16 6,76 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:41:18 6,75 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:41:38 6,74 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:41:42 6,73 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:41:56 6,72 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:41:59 6,71 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:42:19 6,70 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:42:27 6,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:42:44 6,68 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:42:46 6,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:43:03 6,66 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:43:05 6,65 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:43:26 6,64 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:43:27 6,63 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:43:44 6,62 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:43:47 6,61 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:43:59 6,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:44:00 6,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:44:24 2,80 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:45:45 2,80 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:52:05 1,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0198 - Piracetam 200mg/ml
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:51 5,08 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:34:09 5,08 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 16:41:08 1,80 (lance oculto) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

0199 - Polivitamínico (complexo B) 100 ML
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:35:43 8,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 8,97 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:31 12,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:06:17 3,83 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 19:38:48 8,97 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 16:26:18 3,43 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 16:27:20 3,40 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:27:55 3,38 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:30:54 3,30 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:34:15 3,29 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:36:32 3,28 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:36:53 3,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:37:56 7,99 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:39:33 3,00 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:41:36 2,90 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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0200 - Polivitamínico (complexo B)
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:36:05 0,50 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,77 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:47 0,06 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 17:45:17 0,77 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,06 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 16:28:01 0,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:47:43 0,04 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0201 - Prednisolona, fosfato dissódico 1mg/ml 60 ML
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:36:28 9,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 12,53 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:47 7,98 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 19:38:48 12,53 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 16:27:18 9,55 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 16:28:25 7,97 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:28:27 7,96 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:28:59 7,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:29:03 7,94 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:29:10 7,93 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:29:11 7,92 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:29:21 7,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:29:22 7,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:29:39 7,88 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:29:41 7,87 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:30:19 7,86 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:30:21 7,85 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:30:26 7,83 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:30:26 7,82 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:30:34 7,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:30:35 7,79 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:34:22 7,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:34:25 7,74 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:34:29 7,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:34:30 7,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:34:37 7,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:34:39 7,64 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:36:13 7,62 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:36:13 7,61 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:36:18 7,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:36:21 7,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:36:32 7,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:36:33 7,53 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:44:31 4,90 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0202 - Prednisolona, fosfato dissódico 3mg/ml 60 ML
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:59 13,78 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

12/11/2022 - 15:24:04 10,54 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 10:36:53 12,80 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 13,78 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:47 11,27 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:31 16,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 13,78 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 13,78 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:48:54 7,15 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido
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18/11/2022 - 09:52:09 7,83 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:23:09 7,14 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:09 7,13 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:11 7,12 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:12 7,11 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:14 7,10 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:15 7,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:23:16 7,08 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:17 7,07 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:18 7,06 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:20 7,05 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:21 7,04 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:25 7,03 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:26 7,02 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:23:27 7,01 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:28 7,00 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:30 6,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:31 6,98 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:32 6,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:34 6,96 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:34 7,50 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 16:23:35 6,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:23:38 6,94 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:23:40 6,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:42 6,92 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:27:33 6,61 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 16:27:35 6,60 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:28:22 6,58 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:28:23 6,57 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:28:55 6,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:28:57 6,54 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:29:05 6,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:29:07 6,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:29:18 6,48 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:29:19 6,47 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:29:36 6,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:29:37 6,44 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:30:22 6,42 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:30:24 6,41 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:30:31 6,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:30:33 6,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:30:36 6,38 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:30:38 6,37 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:34:26 6,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:34:27 6,34 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:34:33 6,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:34:34 6,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:34:53 6,28 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:34:56 6,27 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:36:16 6,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:36:19 6,24 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:36:22 6,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:36:23 6,19 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:36:28 6,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:36:31 6,14 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:36:36 6,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:36:38 6,09 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:37:02 6,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:37:05 6,04 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:39:07 6,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:39:09 5,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:39:32 5,98 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:39:32 5,97 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:41:14 5,22 (lance oculto) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:41:54 4,90 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0203 - Prednisona 20mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:59 0,45 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:28 0,45 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

12/11/2022 - 15:24:49 0,65 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 10:37:12 0,38 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,45 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:31 3,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:17 0,45 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,25 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:49:24 0,26 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:42:09 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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18/11/2022 - 09:52:09 0,73 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:23:10 0,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:23:55 0,50 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 16:28:17 0,24 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:38:11 0,37 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:45:03 0,18 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0204 - Prednisona 5mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:59 0,40 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:29 0,11 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:37:31 0,35 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,40 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:31 2,50 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:08:19 0,08 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:17 0,40 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,10 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:49:57 0,12 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:42:10 0,50 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:09 0,57 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:28:15 0,07 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:38:11 0,34 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:47:53 0,05 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0205 - Prometazina 25mg
Data Valor CNPJ Situação
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11/11/2022 - 16:39:29 0,40 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

12/11/2022 - 15:25:35 0,32 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 10:37:46 0,39 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:11:21 0,40 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 10:25:21 0,40 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,40 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:48 0,14 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:31 1,80 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:08:55 0,16 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:23:21 0,37 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 17:45:18 0,40 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,39 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 02:03:29 0,40 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:44 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:09 0,47 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:23:12 0,31 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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18/11/2022 - 16:23:12 0,30 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:23:15 0,29 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:23:17 0,28 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:23:20 0,27 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:23:22 0,26 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:24:07 0,25 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 16:24:09 0,24 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:28:13 0,13 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 16:28:15 0,19 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:30:12 0,18 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:30:30 0,17 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:48:00 0,09 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0206 - Prometazina, cloridrato de 25mg/ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:59 5,65 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:38:03 4,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 5,65 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:32 9,50 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:11:35 5,65 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 17:09:38 4,02 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:18 5,65 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 5,65 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:50:42 4,68 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 02:03:59 5,65 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:41:44 6,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:09 4,71 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:27:53 4,10 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 16:28:10 4,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:30:46 3,99 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:31:08 3,98 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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18/11/2022 - 16:36:25 3,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:36:38 3,94 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:36:59 3,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:37:20 3,91 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:38:14 3,97 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:43:28 3,89 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:44:09 3,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:44:40 3,83 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:45:13 3,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:45:47 3,81 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:47:20 1,90 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 16:47:33 2,30 (lance oculto) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:51:33 2,36 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

0207 - Propranolol 40mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:59 0,16 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 13:02:51 0,16 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:32 0,80 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:10:10 0,04 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:18 0,16 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,05 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:51:09 0,09 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 16:23:15 0,06 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:24:00 0,03 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:38:14 0,08 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 16:40:03 0,01 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0208 - Ranitidina 150 mg
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Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:51 0,48 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:46:46 0,08 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0209 - Ranitidina 300 mg
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:51 0,69 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:40:14 0,09 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0210 - Ranitidina, cloridrato de 25mg/ml IM/IV
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:51 5,06 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:42:31 2,90 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0211 - Sais para Reidratação Oral
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:59 1,63 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:38:28 1,30 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 1,63 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:53 10,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:18 1,63 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 1,63 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 09:42:10 3,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:09 1,67 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:52:27 1,33 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:10:37 1,17 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 17:10:46 1,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:14:06 0,65 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0212 - Salbutamol, Sulfato de 2mg/5ml 100ML
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:38:43 2,90 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 3,44 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 13:50:50 2,96 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:54 9,50 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 19:38:48 3,44 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 09:52:09 2,97 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:52:28 2,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:00:34 2,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:00:40 2,84 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:01 2,82 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:01:01 2,81 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:04:08 2,78 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 17:04:10 2,77 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:01 2,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:05:02 2,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:10:44 1,52 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 17:10:46 1,97 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:10:50 1,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:15:16 1,40 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0213 - Secnidazol 1000mg
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:39:01 2,50 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:25:22 2,67 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 2,67 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:54 8,50 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:23:21 2,67 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 17:45:18 2,67 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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17/11/2022 - 19:38:48 1,54 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:51:53 2,41 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:42:10 1,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:09 1,83 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:52:30 1,75 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:01:04 1,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:07:32 1,74 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:17:02 0,90 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0214 - Secnidazol 450mg
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:51 7,17 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:52:58 7,16 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:17:12 3,10 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0215 - Simeticona 40mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:59 0,51 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:39:17 0,45 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,51 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:54 1,60 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:10:23

17/11/2022 - 17:45:18 0,51 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:52:09 0,22 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 17:01:08 0,21 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:07:35 0,20 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:10:23

18/11/2022 - 17:10:10 0,18 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:10:33 0,17 (lance oculto) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Cancelado - Licitante solicitou desclassificação no item. 21/11/2022
13:10:23

0216 - Simeticona 75mg/ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:58:00 4,13 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.
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11/11/2022 - 16:39:20 4,13 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:39:41 3,50 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:27:03 2,90 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 10:11:53 4,13 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 10:25:25 4,13 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 4,13 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:50 4,13 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:54:55 11,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:15:30 4,13 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 17:11:57 2,54 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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17/11/2022 - 17:45:18 4,13 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 4,13 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:52:22 3,04 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 02:05:28 4,13 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:42:10 5,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:09 3,14 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:52:31 2,89 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:52:32 2,53 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:52:33 2,73 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:52:33 4,12 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:52:33 3,01 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:52:34 2,72 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:52:42 2,50 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 16:52:44 2,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:52:45 2,70 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:52:46 2,69 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:55:09 2,48 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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18/11/2022 - 16:55:10 2,47 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:56:52 2,46 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 16:56:54 2,35 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:56:55 2,34 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:58:28 2,33 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:58:31 2,32 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:59:10 2,30 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40
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18/11/2022 - 16:59:11 2,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:00:26 2,28 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 17:00:27 2,27 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:12 2,26 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:01:14 2,25 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:33 2,24 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 17:01:34 2,20 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40
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18/11/2022 - 17:01:36 2,19 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:55 2,10 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 17:01:57 2,09 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:02:44 2,15 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 17:04:05 2,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:07:35 2,23 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:10:19 1,72 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0217 - Sinvastatina 10mg
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:51 0,28 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:32 1,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:12:26 0,11 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:18 0,28 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,17 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 09:52:09 0,10 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43
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18/11/2022 - 16:52:33 0,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:53:03 0,09 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:09:22 0,02 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0218 - Sinvastatina 20mg
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:20 0,13 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:40:00 0,25 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:15:36 0,31 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,31 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:50 0,12 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:32 1,10 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:12:57 0,19 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:18 0,31 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,17 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:52:58 0,16 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 02:06:00 0,31 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:52:09 0,20 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:52:36 0,18 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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18/11/2022 - 16:53:12 0,08 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:57:57 0,21 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 17:01:14 0,07 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:13:22 0,05 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0219 - Sinvastatina 40mg
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:20 0,38 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:40:15 0,27 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:25:23 0,38 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,38 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:50 0,17 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:32 2,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:13:26 0,42 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:18 0,38 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:52:09 0,25 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43
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18/11/2022 - 16:52:35 0,26 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:01:17 0,16 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:01:17 0,24 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:07:37 0,23 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:07:39 0,22 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:07:40 0,21 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:13:29 0,15 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0220 - Soro Ringer c/lactato 500 ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:40:30 9,10 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 9,24 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:18 9,24 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:52:09 10,82 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:52:36 9,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:01:21 9,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 17:01:22 8,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:04:01 8,97 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:04:04 8,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:04:13 8,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:04:16 8,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:05:04 8,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:05:06 8,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:09:50 7,00 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:10:22 8,68 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0221 - Solução de Gelatina 3,5% 500ML
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:48:35 45,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 55,30 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:13:38 20,00 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0222 - Solução de Manitol 20% 250 ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:58:00 13,03 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:48:56 12,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 13,03 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:14:21 14,87 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

17/11/2022 - 17:45:18 13,03 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:52:09 18,87 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:52:49 11,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:53:21 11,98 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 16:53:26 11,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:53:43 11,95 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:53:46 11,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:55:25 11,90 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:55:31 11,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:56:28 11,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:56:31 11,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:58:40 11,70 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 16:58:44 11,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:00:14 11,68 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:00:18 11,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:01:27 11,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:01:29 11,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:02:06 10,60 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00

18/11/2022 - 17:02:08 11,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:02:09 10,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:02:14 10,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:02:18 10,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:02:40 10,48 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:02:41 10,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 17:02:48 10,46 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:02:52 10,45 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:03:04 10,40 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:03:06 10,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:03:41 10,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:03:42 10,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:03:57 10,30 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:03:58 10,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:04:29 10,20 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:04:32 10,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:04:33 10,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:04:36 10,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:04:42 10,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:04:47 10,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:05:10 10,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:05:12 10,04 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:05:22 10,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:05:24 9,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:05:48 9,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:05:49 9,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:06:33 9,92 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 17:06:34 9,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:06:42 9,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:06:53 9,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:07:49 9,70 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:08:08 9,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:08:42 9,60 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:08:48 9,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:09:05 9,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:09:18 9,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:09:34 9,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:10:31 5,50 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:10:37 2,10 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0223 - Soro Glicofisiológico 500 ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:49:26 9,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 9,12 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:18 9,12 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:52:09 10,34 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:52:49 8,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:01:30 8,97 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:01:32 8,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:02:36 8,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:02:41 8,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:02:46 8,92 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:02:47 8,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:03:45 8,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 17:03:49 8,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:04:29 8,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:04:32 8,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:04:39 8,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:04:42 8,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:05:13 8,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:05:16 8,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:05:51 8,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:05:52 8,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:06:36 8,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:06:37 8,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:06:50 8,62 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:06:54 8,61 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:07:05 8,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:07:06 8,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:07:25 8,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:07:28 8,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:07:36 8,52 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:07:38 8,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:08:14 8,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:08:18 8,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 17:08:50 8,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:08:55 8,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:09:04 8,42 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:09:09 8,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:11:35 8,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:11:40 8,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:11:51 8,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:11:52 8,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:12:40 8,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:12:43 8,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:12:49 8,23 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:12:50 8,22 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:13:45 7,00 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:15:11 6,37 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0224 - Soro Glicosado 5 % 250 ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:50:04 6,99 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 7,46 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:18 7,46 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:52:09 7,02 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:52:49 6,98 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:01:33 6,96 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 17:01:35 6,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:02:33 6,94 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:02:37 6,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:02:43 6,92 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:02:45 6,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:02:55 6,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:02:57 6,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:03:48 6,87 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:03:51 6,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:04:26 6,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:04:28 6,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:04:36 6,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:04:42 6,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:04:45 6,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:04:51 6,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:05:16 6,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:05:21 6,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:05:44 6,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:05:46 6,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:05:53 6,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:05:55 6,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 17:06:39 6,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:06:40 6,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:07:07 6,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:07:10 6,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:07:30 6,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:07:34 6,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:07:39 6,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:07:41 6,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:08:18 6,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:08:18 6,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:08:52 6,32 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:08:57 6,31 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:09:07 6,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:09:09 6,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:11:38 6,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:11:40 6,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:11:49 6,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:11:50 6,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:11:55 6,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:11:57 6,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:12:43 6,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:13:53 5,00 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 17:14:34 3,85 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0225 - Soro Glicosado 5 % 500 ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:50:27 7,60 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 7,74 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:18 7,74 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:52:09 9,16 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:52:49 7,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:01:37 7,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:01:38 7,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:02:30 7,52 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:02:33 7,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:03:50 7,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:03:54 7,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:04:24 7,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:04:28 7,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:04:49 7,32 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:04:51 7,31 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:05:21 7,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:05:24 7,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:05:40 7,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:05:46 7,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 17:05:55 7,23 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:05:58 7,22 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:06:04 7,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:06:06 7,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:06:42 7,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:06:43 7,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:07:10 7,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:07:13 7,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:07:33 7,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:07:34 7,04 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:07:42 7,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:07:43 6,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:08:21 6,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:08:31 6,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:08:55 6,92 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:08:57 6,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:09:09 6,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:09:12 6,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:11:41 6,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:11:44 6,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:11:47 6,82 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 17:11:50 6,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:11:59 6,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:12:00 6,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:12:45 6,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:12:50 6,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:14:38 6,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:14:40 6,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:15:02 6,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:15:04 6,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:15:53 6,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:15:55 6,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:16:24 6,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:16:25 6,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:17:38 6,00 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:19:18 6,37 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

0226 - Soro Ringer simples 500 ml
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:50:47 9,20 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 9,24 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Cancelado - Licitante não apresentou proposta para o item. 23/11/2022
14:29:49

17/11/2022 - 17:45:18 9,24 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:52:09 9,70 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:52:52 9,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 17:01:40 9,18 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:01:41 9,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:02:23 9,16 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:02:26 9,15 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:03:53 9,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:03:54 9,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:04:22 9,05 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:04:24 9,04 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:04:51 9,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:04:56 8,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:05:23 8,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:05:24 8,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:05:36 8,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:05:46 8,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:05:59 8,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:06:01 8,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:06:07 8,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:06:10 8,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:06:45 8,70 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:06:48 8,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:07:12 8,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 17:07:13 8,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:07:45 8,60 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:07:48 8,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:08:24 8,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:08:31 8,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:08:58 8,52 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:09:02 8,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:09:13 8,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:09:16 8,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:10:38 6,00 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:11:33 7,98 (lance oculto) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:11:59 1,90 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Cancelado - Licitante não apresentou proposta para o item. 23/11/2022
14:29:49

0227 - Sulfadiazina de Prata 10 mg/g (1%) 50G
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:58:00 13,69 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:51:02 12,80 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:27:34 7,60 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 10:16:11 13,69 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 13,69 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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17/11/2022 - 13:50:50 13,69 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:33 15,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:35:04 13,68 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

17/11/2022 - 17:45:18 13,69 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 13,69 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 09:42:10 15,00 (proposta) 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 09:52:09 8,78 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:52:51 7,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:52:52 8,43 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:52:52 12,79 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:55:16 7,50 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 16:55:17 7,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:59:22 7,45 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 16:59:24 7,44 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:00:05 7,40 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 17:00:05 7,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:43 7,38 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:01:44 7,37 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:02:20 7,36 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 17:02:22 7,35 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:02:27 7,34 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:02:27 7,33 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:03:55 7,32 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:03:57 7,31 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:04:20 7,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:04:21 7,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:04:54 7,20 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 17:04:55 7,19 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:27 7,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:05:29 7,14 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:34 7,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:05:36 7,09 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:49 7,00 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 17:05:50 6,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:06:01 6,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 17:06:02 6,94 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:06:11 6,92 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:06:11 6,91 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:06:47 6,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:06:48 6,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:07:20 6,80 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 17:07:21 6,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:07:21 6,79 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:07:45 6,70 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido
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18/11/2022 - 17:07:46 6,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:08:06 6,60 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 17:08:08 6,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:08:26 6,40 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 17:08:27 6,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:08:27 6,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:08:52 6,35 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 17:08:55 6,34 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:09:00 6,32 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 17:09:02 6,31 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:09:15 6,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:09:16 6,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:09:24 6,28 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 17:09:26 6,27 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:11:23 7,41 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 17:11:44 6,25 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:11:45 6,24 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 17:13:19 5,85 (lance oculto) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:13:37 4,50 (lance oculto) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 17:14:14 6,00 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0228 - Sulfametoxazol + Trimetoprima 40 mg/ml + 8mg/ml susp. Oral
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:51:17 8,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 8,06 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:14:21 5,90 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0229 - Sulfametoxazol + Trimetoprima 400 mg +80 mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:49 0,43 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

12/11/2022 - 15:27:02 0,38 (proposta) 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

16/11/2022 - 10:51:37 0,39 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:27:46 0,25 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 10:25:24 0,43 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,43 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:50 0,24 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:33 2,80 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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17/11/2022 - 17:45:18 0,43 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 0,25 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:53:37 0,31 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 09:52:09 0,30 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:52:55 0,28 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:54:09 0,37 09.182.725/0001-12 - Ativa Médico
Cirurgica Ltda.

Válido

18/11/2022 - 17:01:46 0,23 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:07:55 0,29 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:15:29 0,20 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0230 - Sulfametoxazol + Trimetoprima 800 mg +160 mg
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:51:53 0,60 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 0,62 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:51 0,55 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:33 1,20 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:45:18 0,62 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:52:09 0,70 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 17:01:51 0,54 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 17:01:51 0,53 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:02:17 0,52 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:02:17 0,51 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:04:17 0,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:04:18 0,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:31 0,48 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:05:31 0,47 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:42 0,46 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:07:57 0,69 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:15:37 0,42 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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0231 - Sulfatiazina de Prata 400g
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:49 61,00 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

11/11/2022 - 16:39:20 61,00 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

16/11/2022 - 10:52:12 59,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 10:16:31 61,00 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 10:25:25 61,00 (proposta) 42.946.717/0001-70 - ULTRA MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 61,00 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:51 45,32 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:34 100,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:35:49 60,90 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

17/11/2022 - 17:45:18 61,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 61,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 09:52:09 51,97 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:53:45 58,99 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:53:46 49,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:53:48 51,96 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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18/11/2022 - 16:53:49 56,99 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:58:30 45,30 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 16:58:31 45,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:58:55 45,20 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 16:58:58 45,19 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:02:10 45,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:02:11 45,09 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:04:49 45,00 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido
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18/11/2022 - 17:04:49 44,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:06:20 44,90 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 17:06:21 44,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:06:25 44,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:06:26 44,84 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:07:11 44,50 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 17:07:13 44,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:08:36 44,40 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido
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18/11/2022 - 17:08:38 44,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:08:39 44,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:08:42 44,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:08:43 44,34 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:09:02 44,30 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 17:09:02 44,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:09:35 44,25 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 17:09:36 44,24 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:10:32 44,20 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido
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18/11/2022 - 17:10:34 44,19 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:10:55 44,15 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:10:57 44,14 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:11:10 44,10 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:11:11 44,09 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:11:17 44,00 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:11:18 43,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:11:57 43,80 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido
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18/11/2022 - 17:12:00 43,79 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:12:09 43,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:12:10 43,74 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:12:31 43,72 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:12:32 43,70 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 17:12:33 43,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:12:56 43,65 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:12:57 43,64 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:13:03 43,62 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 17:13:05 43,61 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:13:13 43,85 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 17:13:20 43,60 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 17:13:23 43,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:14:43 43,55 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:14:45 43,54 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:15:59 43,52 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:16:01 43,51 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:16:29 43,50 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 17:16:31 43,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:17:51 43,45 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:17:53 43,44 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:19:13 38,50 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:19:33 34,59 (lance oculto) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:20:13 28,00 (lance oculto) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

0232 - Sulfato de Magnésio 50%
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:51 5,59 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 17:45:18 5,59 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 09:52:09 8,61 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

0233 - Sulfato Ferroso 25 mg/ml 30ml
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:49 2,38 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:52:33 2,20 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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16/11/2022 - 13:28:06 1,90 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 13:02:51 2,38 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:35 10,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 19:38:48 2,38 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 09:52:09 1,55 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:54:19 1,54 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 17:02:07 1,53 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:05:02 1,50 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 17:06:20 1,49 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:08:52 1,48 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:09:30 1,47 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:09:32 1,46 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:09:58 1,45 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 17:09:59 1,44 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:10:58 1,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:10:59 1,39 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido
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18/11/2022 - 17:11:07 1,35 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:11:16 1,34 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

18/11/2022 - 17:11:21 1,30 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:16:12 1,00 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:16:23 1,28 (lance oculto) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

0234 - Sulfato Ferroso 40 mg
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:49 0,19 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:52:46 0,10 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

16/11/2022 - 13:28:18 0,06 (proposta) 26.965.609/0001-99 - CECHETTI &
KEDIZ – COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
EPP - LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:12:40

17/11/2022 - 10:17:07 0,07 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada
conforme solicitado. 23/11/2022 13:49:56

17/11/2022 - 13:02:51 0,19 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:51 0,04 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 14:55:35 0,50 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:15:11 0,04 (proposta) 08.778.201/0001-26 - Drogafonte Ltda Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)
22/11/2022 15:03:00
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17/11/2022 - 19:38:48 0,07 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:54:13 0,13 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 02:07:09 0,19 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:52:09 0,07 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:58:52 0,08 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

0235 - Sulfato Ferroso 5mg/ml 100ml
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:51 2,42 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:55:36 9,50 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 19:38:48 4,17 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 09:52:09 4,23 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:56:39 2,41 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:08:52 4,16 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:14:14 1,40 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0236 - Tinidazol + Miconazol creme vag.
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2022 - 10:53:02 20,00 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 22,53 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:57 25,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 17:23:22 22,53 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

18/11/2022 - 17:08:52 19,99 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:09:27 19,98 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:09:27 19,97 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:11:04 19,95 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:11:05 19,94 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:11:13 19,90 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:11:15 19,89 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:11:25 19,85 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:11:25 19,84 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:12:13 19,82 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:12:14 19,81 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:12:34 19,80 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 17:12:36 19,79 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:12:58 19,75 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:13:01 19,74 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:13:07 19,72 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:13:09 19,71 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:15:22 12,23 (lance oculto) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

18/11/2022 - 17:15:47 7,90 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

0237 - Vancomicina 500mg
Data Valor CNPJ Situação

11/11/2022 - 16:39:20 12,00 (proposta) 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

17/11/2022 - 10:17:52 35,37 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 35,37 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 13:50:51 24,33 (proposta) 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

17/11/2022 - 16:13:59 25,00 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49
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17/11/2022 - 16:15:54 29,46 (proposta) 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

17/11/2022 - 17:23:21 26,38 (proposta) 28.911.309/0001-52 - ESPIRITO
SANTO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

17/11/2022 - 17:45:18 35,37 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 02:07:37 35,37 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:53:52 11,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:53:52 24,32 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:53:53 11,98 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:53:55 11,97 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:53:55 11,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:53:56 11,95 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:53:57 11,94 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:53:59 11,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:53:59 11,92 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:54:00 11,91 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:54:02 11,90 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:54:02 11,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:54:04 11,88 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:54:04 11,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:54:07 11,86 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:54:07 11,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 704 de 863

18/11/2022 - 16:54:07 11,84 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:54:09 11,83 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:54:10 11,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:54:12 11,81 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:54:13 11,80 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:54:14 11,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:54:15 11,78 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:54:15 11,77 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:54:17 11,76 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:54:18 11,75 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:54:20 11,74 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:54:21 11,73 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 16:54:23 11,72 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:54:24 11,71 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:54:26 11,70 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:54:28 11,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:54:29 11,68 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:54:31 11,67 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:54:32 11,66 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 16:54:34 11,65 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:54:35 11,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:54:35 11,63 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:54:36 11,62 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:54:36 11,61 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:54:37 11,60 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 16:54:39 11,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:54:40 11,58 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:54:41 11,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:54:43 11,56 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:54:44 11,55 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:54:45 11,54 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:54:46 11,53 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:54:47 11,52 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:54:48 11,51 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:54:49 11,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:54:51 11,49 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:54:52 11,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:54:54 11,47 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:54:54 11,46 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:54:56 11,45 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:54:57 11,44 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:54:58 11,43 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:54:59 11,42 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:55:00 11,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:55:01 11,40 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 16:55:02 11,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:55:03 11,38 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:55:04 11,37 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:55:04 11,36 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:55:05 11,35 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:55:06 11,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:55:06 11,33 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 16:55:07 11,32 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:55:08 11,31 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:55:09 11,30 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:55:10 11,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:55:12 11,28 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:55:12 11,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:55:13 11,26 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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18/11/2022 - 16:55:15 11,25 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:55:15 11,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:55:16 11,23 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:55:17 11,22 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:55:18 11,21 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:55:19 11,20 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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18/11/2022 - 16:55:20 11,19 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:55:22 11,18 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:55:24 11,17 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:55:26 11,16 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:55:28 11,15 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:55:29 11,14 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:55:31 11,13 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:55:33 11,12 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:55:34 11,11 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:55:35 11,10 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:55:36 11,09 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:55:37 11,08 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:55:38 11,07 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:55:38 11,06 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:55:40 11,05 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:55:41 11,04 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:55:42 11,03 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:55:43 11,02 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:55:44 11,01 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:55:46 11,00 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:55:47 10,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:55:48 10,98 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:55:48 10,97 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:55:50 10,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:55:50 10,95 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:55:51 10,94 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:55:53 10,93 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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18/11/2022 - 16:55:53 10,92 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:55:54 10,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:55:56 10,90 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:55:57 10,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:55:58 10,88 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:55:58 10,87 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 16:55:59 10,86 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:56:01 10,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:56:01 10,84 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:56:03 10,83 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:56:04 10,82 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:56:06 10,81 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:56:06 10,80 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:56:09 10,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:56:10 10,78 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:56:10 10,77 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:56:12 10,76 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:56:13 10,75 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:56:13 10,74 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:56:14 10,73 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:56:15 10,72 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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18/11/2022 - 16:56:16 10,71 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:56:17 10,70 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:56:17 10,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:56:19 10,68 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:56:19 10,67 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:56:20 10,66 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:56:21 10,65 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:56:22 10,64 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:56:22 10,63 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:56:24 10,62 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:56:25 10,61 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:56:26 10,60 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 16:56:28 10,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:56:28 10,58 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:56:30 10,57 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:56:30 10,56 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:56:32 10,55 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:56:34 10,54 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:56:35 10,53 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:56:36 10,52 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:56:36 10,51 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:56:37 10,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:56:39 10,49 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 16:56:41 10,48 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:56:42 10,47 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:56:43 10,46 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:56:44 10,45 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:56:44 10,44 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 16:56:47 10,43 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:56:47 10,42 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:56:49 10,41 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:56:51 10,40 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:56:53 10,39 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:56:55 10,38 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:56:56 10,37 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:56:57 10,36 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:56:58 10,35 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:57:04 10,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:57:05 10,30 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 16:57:06 10,29 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:57:07 10,33 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:57:09 10,28 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:57:10 10,27 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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18/11/2022 - 16:57:12 10,26 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:57:12 10,25 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:57:15 10,24 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:57:15 10,23 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:57:18 10,22 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:57:19 10,21 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:57:19 10,20 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 16:57:20 10,19 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:57:21 10,18 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:57:22 10,17 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:57:24 10,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:57:25 10,15 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:57:27 10,14 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:57:28 10,13 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:57:29 10,12 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:57:32 10,11 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:57:33 10,10 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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18/11/2022 - 16:57:34 10,09 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:57:39 10,08 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:57:42 10,07 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:57:43 10,06 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:57:45 10,05 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:57:48 10,04 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:57:49 10,03 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:57:51 10,02 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:57:51 10,01 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:57:53 10,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:57:53 9,99 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:57:54 9,98 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:57:56 9,97 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:57:57 9,96 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES 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 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 732 de 863

18/11/2022 - 16:57:58 9,95 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:57:59 9,94 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:58:01 9,93 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:58:02 9,92 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:58:03 9,91 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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18/11/2022 - 16:58:04 9,90 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:58:07 9,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:58:08 9,88 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:58:09 9,87 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:58:11 9,86 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:58:12 9,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:58:12 9,84 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:58:14 9,83 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:58:15 9,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:58:18 9,81 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:58:19 9,80 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:58:20 9,79 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:58:22 9,78 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:58:23 9,77 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:58:24 9,76 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:58:25 9,75 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:58:25 9,74 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:58:28 9,73 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:58:30 9,72 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:58:31 9,71 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:58:34 9,70 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:58:36 9,69 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 16:58:36 9,68 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:58:38 9,67 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:58:39 9,66 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:58:42 9,65 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:58:45 9,64 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:58:45 9,63 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:58:46 9,62 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:58:47 9,61 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:58:48 9,60 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:58:49 9,59 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:58:49 9,58 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:58:51 9,57 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:58:52 9,56 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:58:53 10,32 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 16:58:54 9,55 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:58:55 9,54 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:58:56 9,53 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:58:58 9,52 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:58:59 9,51 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:59:00 9,50 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:59:02 9,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:59:02 9,48 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:59:04 9,47 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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18/11/2022 - 16:59:05 9,46 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:59:09 9,45 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:59:11 9,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:59:12 9,43 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:59:13 9,42 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:59:15 9,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:59:16 9,40 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:59:17 9,39 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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18/11/2022 - 16:59:18 9,38 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:59:18 9,37 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:59:21 9,36 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:59:22 9,35 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:59:24 9,34 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:59:25 9,33 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:59:26 9,32 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:59:31 9,31 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:59:32 9,30 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:59:33 9,29 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:59:34 9,28 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:59:35 9,27 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 16:59:38 9,26 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:59:39 9,25 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:59:40 9,24 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:59:42 9,23 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:59:44 9,22 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:59:47 9,21 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:59:49 9,20 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 16:59:50 9,19 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:59:51 9,18 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 16:59:52 9,17 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:59:54 9,16 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

18/11/2022 - 16:59:55 9,15 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 16:59:58 9,00 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 16:59:58 9,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 16:59:59 9,13 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido
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18/11/2022 - 17:00:00 8,99 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:00:02 8,98 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:00:06 8,97 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:00:08 8,96 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:00:08 8,95 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 17:00:10 8,94 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:00:12 8,93 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:00:13 8,92 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:00:14 8,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:00:15 8,90 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 17:00:17 8,89 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:00:19 8,88 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:00:20 8,87 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:00:22 8,86 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:00:24 8,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 17:00:27 8,84 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:00:28 8,83 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:00:29 8,82 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:00:32 8,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:00:33 8,79 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:00:33 8,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:00:34 8,78 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 17:00:36 8,77 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:00:40 8,76 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:00:43 8,75 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:00:44 8,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:00:45 8,73 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:00:47 8,72 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 17:00:51 8,71 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:00:53 8,70 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 17:00:54 8,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:00:55 8,68 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:00:56 8,67 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:00:57 8,66 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 17:00:59 8,65 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:01 8,64 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:01:04 8,63 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:04 8,62 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:01:07 8,61 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 17:01:08 8,60 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:01:10 8,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:11 8,58 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:01:12 8,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:01:14 8,56 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:15 8,55 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 17:01:17 8,54 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:17 8,53 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:01:18 8,52 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:01:19 8,51 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:21 8,50 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 17:01:22 8,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:22 8,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:01:25 8,47 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:01:26 8,46 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:01:27 8,45 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:28 8,44 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 17:01:29 9,12 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:01:29 8,43 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:01:30 8,42 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:31 8,41 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:01:31 9,09 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:01:32 8,40 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 17:01:33 8,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:34 9,07 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:01:35 8,38 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:01:36 8,37 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:36 9,05 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 17:01:37 8,36 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:01:38 9,02 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:01:39 8,35 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:41 8,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:01:41 9,01 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 17:01:41 8,33 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:43 8,32 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:01:45 8,31 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:01:46 8,30 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:49 8,29 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:01:51 8,28 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 17:01:51 8,27 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:52 8,26 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:01:54 8,25 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:01:55 8,24 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:55 8,23 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 17:01:57 8,22 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:01:58 8,21 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:01:59 8,20 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:02:00 8,19 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:02:04 8,18 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 17:02:07 8,17 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:02:10 8,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:02:11 8,15 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:02:14 8,14 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:02:15 8,13 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:02:15 8,00 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido
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18/11/2022 - 17:02:17 7,99 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:02:17 7,98 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:02:20 7,97 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:02:21 7,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:02:22 7,95 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 17:02:22 7,94 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:02:24 7,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:02:25 7,92 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:02:26 7,91 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:02:27 7,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:02:27 7,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:02:29 7,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 17:02:29 7,88 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:02:30 7,79 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:02:32 7,78 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:02:36 7,77 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:02:39 7,76 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 17:02:41 7,75 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:02:41 7,74 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:02:41 7,73 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:02:44 7,72 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:02:45 7,71 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:02:46 7,70 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 17:02:46 7,69 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:02:47 7,68 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:02:48 7,67 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:02:49 7,66 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:02:51 7,65 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:02:52 7,64 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 17:02:52 7,63 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:02:53 7,62 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:02:56 7,61 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:02:56 7,60 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:02:57 7,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 17:02:58 7,58 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:03:00 7,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:03:01 7,56 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:03:02 7,55 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:03:04 7,54 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 17:03:05 7,53 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:03:06 7,52 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:03:07 7,51 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:03:07 7,00 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 17:03:09 6,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:03:10 6,98 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:03:12 6,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 17:03:12 6,96 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:03:13 6,95 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:03:13 7,50 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:03:14 6,94 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:03:15 7,49 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 17:03:18 6,93 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:03:19 6,92 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:03:20 7,47 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:03:21 6,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:03:21 6,90 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:03:22 6,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 773 de 863

18/11/2022 - 17:03:23 7,44 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:03:23 6,88 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:03:24 6,87 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:03:25 7,41 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:03:27 6,86 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 17:03:28 7,40 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:03:29 6,85 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:03:30 6,84 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:03:30 7,39 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:03:31 6,83 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 17:03:33 6,82 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:03:33 7,37 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:03:34 6,81 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:03:36 6,80 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:03:36 7,35 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 17:03:36 6,79 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:03:38 6,78 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:03:38 7,33 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:03:41 7,32 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:03:41 6,77 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 777 de 863

18/11/2022 - 17:03:44 6,76 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:03:45 7,31 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:03:45 6,75 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:03:46 6,74 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:03:47 7,27 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52
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18/11/2022 - 17:03:47 6,73 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:03:48 6,72 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:03:49 6,71 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:03:50 7,24 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:03:51 6,70 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:03:51 6,69 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 17:03:53 7,22 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:03:53 6,68 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:03:54 6,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:03:56 7,20 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:03:56 6,66 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 17:03:57 6,65 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:03:58 6,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:03:58 7,18 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:03:59 6,63 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:03:59 6,62 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 17:04:01 7,14 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:04:01 6,61 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:04:01 6,60 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:04:02 6,59 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:04:03 7,11 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:04:04 6,58 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 17:04:05 6,57 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:04:05 6,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:04:05 7,09 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a
emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais
originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 21/11/2022 16:46:52

18/11/2022 - 17:04:07 6,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:04:07 6,48 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 17:04:10 6,47 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:04:13 6,46 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:04:15 6,45 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:04:16 6,44 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:04:18 6,43 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 17:04:20 6,42 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:04:21 6,41 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:04:23 6,40 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:04:23 6,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:04:25 6,38 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 17:04:28 6,37 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:04:31 6,36 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:04:33 6,35 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:04:34 6,34 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:04:35 6,33 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 17:04:36 6,32 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:04:37 6,31 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:04:37 6,30 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:04:37 6,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:04:40 6,28 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:04:42 6,20 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:04:42 6,19 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:04:45 6,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 17:04:45 6,18 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:04:47 6,17 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:04:48 6,16 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:04:49 6,15 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:04:51 6,14 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 17:04:52 6,13 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:04:55 6,12 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:04:57 6,11 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:04:58 6,10 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:04:59 6,09 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 17:05:01 6,08 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:05:02 6,07 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:03 6,06 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:05:04 6,05 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:05:06 6,04 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:05:07 6,03 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:09 6,02 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42
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18/11/2022 - 17:05:12 6,01 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:12 6,00 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:05:14 5,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:16 5,98 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:05:17 5,97 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 17:05:18 5,96 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:05:19 5,95 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:21 5,94 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:05:22 5,93 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:24 5,92 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 17:05:24 5,91 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:27 5,90 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:05:29 5,89 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:30 5,88 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:05:31 5,87 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 17:05:32 5,80 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:05:32 5,79 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:05:34 5,78 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:35 5,77 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:05:36 5,76 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 17:05:38 5,75 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:05:38 5,74 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:40 5,73 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:05:41 5,72 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:43 5,71 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 17:05:45 5,70 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:47 5,69 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:05:48 5,68 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:50 5,67 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:05:52 5,66 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48
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18/11/2022 - 17:05:55 5,65 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:05:57 5,64 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:05:59 5,63 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:05:59 5,62 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:06:02 5,61 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47
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18/11/2022 - 17:06:04 5,60 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:06:07 5,59 06.106.005/0001-80 - STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento
convocatório, além do licitante não cumprir com item 10.3.3.
(Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta
Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa
de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para
pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro
societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação
de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas de
jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do
processo licitatório); item 11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios
de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa
de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6
alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:06:47

18/11/2022 - 17:06:09 5,58 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:06:26 5,81 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 17:06:52 5,50 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:06:54 5,49 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:07:59 5,40 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido
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18/11/2022 - 17:08:00 5,39 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:08:05 5,30 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:08:05 5,29 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:08:09 5,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:08:11 4,99 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:08:18 4,00 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

18/11/2022 - 17:08:18 4,80 94.389.400/0001-84 - MCW Produtos
Medicos e Hospitalares

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante);
item 11.3.6. (Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração
Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica,
como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como
deverá apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e
Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de
inexistência de débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da
sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5
alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do
licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) 21/11/2022 17:15:48

18/11/2022 - 17:09:43 6,56 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49
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18/11/2022 - 17:18:31 1,20 (lance oculto) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

0238 - Verapamil 80mg
Data Valor CNPJ Situação

17/11/2022 - 13:02:51 0,40 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 14:54:57 4,00 (proposta) 29.043.834/0001-66 - 3MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME

Válido

17/11/2022 - 16:08:51 0,40 (proposta) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

17/11/2022 - 17:36:27 0,39 (proposta) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 17:18:04 0,21 (lance oculto) 83.646.307/0001-91 - c j a parente Válido

18/11/2022 - 17:18:22 0,27 (lance oculto) 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

0239 - Vitamina K (Fitomenadiona) 10mg/ml IM/SC
Data Valor CNPJ Situação

09/11/2022 - 07:57:49 6,87 (proposta) 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE
LTDA

Cancelado - Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no
instrumento convocatório.

16/11/2022 - 10:53:19 6,50 (proposta) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

17/11/2022 - 13:02:51 6,87 (proposta) 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

Válido

17/11/2022 - 16:15:37 6,87 (proposta) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

17/11/2022 - 17:45:18 6,87 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

17/11/2022 - 19:38:48 7,38 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado
de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) 22/11/2022 14:59:25

18/11/2022 - 00:54:47 3,51 (proposta) 43.433.429/0001-85 - NORDIC
COMERCIO E REPRESENTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI

Válido

18/11/2022 - 02:08:13 6,87 (proposta) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 09:52:09 3,80 (proposta) 36.850.210/0001-16 - ROCHA E
ROCHA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados
apresentados) 23/11/2022 11:43:43

18/11/2022 - 16:53:55 4,20 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim
como não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade
Técnica com firma reconhecida e acompanhando do contrato do
referido órgão) 22/11/2022 15:07:42

18/11/2022 - 17:00:07 3,50 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 17:01:57 3,49 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:02:33 3,48 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

18/11/2022 - 17:06:17 3,40 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido
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18/11/2022 - 17:09:13 3,41 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 17:17:16 2,20 (lance oculto) 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

Válido

18/11/2022 - 17:17:38 3,00 (lance oculto) 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de
Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das
referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para pessoa física
integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a
Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do
estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br).
Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de
ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com
data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão
Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados) 21/11/2022 16:11:49

18/11/2022 - 17:18:12 2,52 (lance oculto) 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0164 22/11/2022 - 15:19:50 36.850.210/0001-16 - ROCHA E ROCHA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

proposta 22-11-2022.pdf

0022 23/11/2022 - 11:31:54 83.646.307/0001-91 - c j a parente PROPOSTA READEQUADA +
DECLARAÇÕES.zip

0001 23/11/2022 - 13:00:18 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

PROPOSTA GLOMED MOJU
MEDICAMENTOS - Readequada.pdf

0001 23/11/2022 - 16:19:41 04.707.391/0001-30 - JES FONSECA
COMERCIO

PROPOSTA GLOMED MOJU
MEDICAMENTOS + DOCS
READEQUADA.pdf

0022 23/11/2022 - 17:04:04 83.646.307/0001-91 - c j a parente PROPOSTA C J A PARENTE -
AJUSTADA - 23 11 2022 ASS.pdf

0028 23/11/2022 - 17:07:27 83.929.976/0001-70 - R C Zagallo
Marques & Cia Ltda

PROPOSTA ENVIADA.zip

0002 23/11/2022 - 17:54:57 07.851.653/0001-23 - PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP

CONSOLIDADA.zip

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

Ativa Médico Cirurgica Ltda. 12/11/2022 - 14:59 LAURA MACHADO ALVES
MARTINS

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

17/11/2022 - 09:40 Chaline - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

3MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

17/11/2022 - 14:55 abigail palhano - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

PHENIX HOSPITALAR
LTDA- EPP

17/11/2022 - 16:06 CIBELLE SOUZA - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)
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JES FONSECA COMERCIO 17/11/2022 - 16:57 José Erivan Souza da
Fonseca

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

MCW Produtos Medicos e
Hospitalares

17/11/2022 - 17:42 MILENA MARQUES - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

c j a parente 17/11/2022 - 18:18 ELANE CRISTINA TEIXEIRA
DA SILVA

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

ALMEIDA FARMACEUTICA
LTDA

18/11/2022 - 00:42 compras - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

R C Zagallo Marques & Cia
Ltda

18/11/2022 - 00:58 Renata Dias - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

21/11/2022 - 13:07:55 EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-46 Item 0024 - Alendronato de sódio 70mg

Desclassificação: Licitante solicitou desclassificação no item.

21/11/2022 - 13:09:28 ALMEIDA FARMACEUTICA
LTDA

40.455.009/0001-01 Item 0075 - Cetoprofeno 100 mg

Desclassificação: Licitante solicitou desclassificação no item.

21/11/2022 - 13:09:55 3MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

29.043.834/0001-66 Item 0136 - Heparina 25.000UI inj.

Desclassificação: Licitante solicitou desclassificação no item.

21/11/2022 - 13:10:23 3MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

29.043.834/0001-66 Item 0215 - Simeticona 40mg

Desclassificação: Licitante solicitou desclassificação no item.

21/11/2022 - 14:13:00 CIRÚRGICA MONTEBELLO
LTDA

08.674.752/0001-40 Item 0040 - Atenolol 100 mg

Desclassificação: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado.

21/11/2022 - 14:39:55 MCW Produtos Medicos e
Hospitalares

94.389.400/0001-84 Item 0169 - Metformina, Cloridrato de 850 mg

Desclassificação: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada para o item conforme solicitado.

22/11/2022 - 17:25:11 3MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

29.043.834/0001-66 Item 0044 - Azitromicina 40mg/ml

Desclassificação: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado.

22/11/2022 - 17:25:42 3MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

29.043.834/0001-66 Item 0075 - Cetoprofeno 100 mg

Desclassificação: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado.

22/11/2022 - 17:26:09 3MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

29.043.834/0001-66 Item 0118 - Enoxaparina 80mg inj.

Desclassificação: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado.

22/11/2022 - 17:26:31 3MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA -
ME

29.043.834/0001-66 Item 0141 - Hidrocortisona, acetato 10 mg/g (1%) creme

Desclassificação: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado.

22/11/2022 - 17:27:09 EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-46 Item 0150 - Itraconazol 100mg
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Desclassificação: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado.

22/11/2022 - 17:27:26 EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-46 Item 0169 - Metformina, Cloridrato de 850 mg

Desclassificação: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado.

23/11/2022 - 13:49:33 Ativa Médico Cirurgica Ltda. 09.182.725/0001-12 Item 0164 - Losartana Potássica 50 mg

Desclassificação: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado.

23/11/2022 - 13:49:56 EXEMPLARMED
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

23.312.871/0001-46 Item 0234 - Sulfato Ferroso 40 mg

Desclassificação: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado.

23/11/2022 - 14:27:07 JES FONSECA COMERCIO 04.707.391/0001-30 Item 0083 - Cloreto de Sódio 0,9% 100 ml

Desclassificação: Licitante não apresentou proposta para o item.

23/11/2022 - 14:27:38 JES FONSECA COMERCIO 04.707.391/0001-30 Item 0093 - Colecalciferol 600mg + 400UI

Desclassificação: Licitante não apresentou proposta para o item.

23/11/2022 - 14:27:58 JES FONSECA COMERCIO 04.707.391/0001-30 Item 0094 - Complexo B 2ml/ml IM/IV

Desclassificação: Licitante não apresentou proposta para o item.

23/11/2022 - 14:28:18 JES FONSECA COMERCIO 04.707.391/0001-30 Item 0106 - Digliconato de clorexidina 2% 1000ml

Desclassificação: Licitante não apresentou proposta para o item.

23/11/2022 - 14:28:55 JES FONSECA COMERCIO 04.707.391/0001-30 Item 0119 - Eritromicina, estolato 500mg

Desclassificação: Licitante não apresentou proposta para o item.

23/11/2022 - 14:29:23 JES FONSECA COMERCIO 04.707.391/0001-30 Item 0121 - Espironolactona 100 mg

Desclassificação: Licitante não apresentou proposta para o item.

23/11/2022 - 14:29:49 JES FONSECA COMERCIO 04.707.391/0001-30 Item 0226 - Soro Ringer simples 500 ml

Desclassificação: Licitante não apresentou proposta para o item.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

23/11/2022 - 18:39 28/11/2022 - 18:00 01/12/2022 - 18:00

0001 - Acetilcisteina 100mg/ml injetável

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

04.949.905/0001-63 - F
Cardoso & Cia Ltda

22/11/2022 - 15:19:50 Prezados, esclareço de antemão que no momento oportuno, iremos entrar com
recurso, visto que os atestados, bem como as certidões de protesto estão de
acordo com o edital. Obrigado

Indeferido

Justificativa: Prezado(a), peço que verifique os documentos enviados, pois a Certidão Negativa de Protesto do 1º Oficio foi expedida em 11 de outubro de 2022, portanto, está
fora do prazo exigido no instrumento convocatório. Assim como poderá identificar que o único atestado de capacidade técnica que está acompanhado do referido contrato
(expedido pela Prefeitura de Marituba) não está com firma reconhecida, portanto, está em desacordo com instrumento convocatório.

0005 - Acetilcisteina 20mg/ml xpe Inf.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.965.609/0001-99 -
CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP - LTDA

21/11/2022 - 16:25:34 Motivo de inabilitação errônea, documentos que foram solicitados foram
devidamente anexados na proposta readequada, conforme Edital.

Indeferido

Justificativa: Licitante encontra-se com todas as inconsistências evidenciadas em ata.
Além do mais, a licitante utilizou-se do campo para envio exclusivamente da proposta realinhada para complementação dos documentos de habilitação. Documentação esta, que
deveria estar previamente anexada ao campo destinado aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO até a abertura da sessão.

0006 - Acetilcisteina 40mg/ml xpe. Adt.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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26.965.609/0001-99 -
CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP - LTDA

21/11/2022 - 16:26:03 Inabilitação errônea, documentos que foram solicitados foram devidamente
anexados junto a proposta readequada, conforme solicitava Edital.

Indeferido

Justificativa: Licitante encontra-se com todas as inconsistências evidenciadas em ata.
Além do mais, a licitante utilizou-se do campo para envio exclusivamente da proposta realinhada para complementação dos documentos de habilitação. Documentação esta, que
deveria estar previamente anexada ao campo destinado aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO até a abertura da sessão.

0015 - Ácido Tranexânico 50mg/ml IV

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

83.929.976/0001-70 - R C
Zagallo Marques & Cia Ltda

23/11/2022 - 18:29:27 Declaramos intenção de recurso contra a empresa J E S FONSECA COMERCIO
CNPJ: 04.707.391/0001-30, pois não foi anexado na sua documentação de
habilitação em arquivo único a proposta inicial e os registros solicitados no item
3.5 do termo de referencia. Esta intenção são para todos os itens arrematados
pelo proponente.

Deferido

0071 - Cetoconazol 20mg + Betametasona 0,5mg + Neomicina 2,5mg (Bisn30g)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

26.965.609/0001-99 -
CECHETTI & KEDIZ –
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP - LTDA

21/11/2022 - 16:26:34 Inabilitação errônea, documentos que foram solicitados foram devidamente
anexados junto a proposta readequada, conforme solicitava Edital.

Indeferido

Justificativa: Licitante encontra-se com todas as inconsistências evidenciadas em ata.
Além do mais, a licitante utilizou-se do campo para envio exclusivamente da proposta realinhada para complementação dos documentos de habilitação. Documentação esta, que
deveria estar previamente anexada ao campo destinado aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO até a abertura da sessão.

Chat
Data Apelido Frase

18/11/2022 - 10:02:39 Pregoeiro Bom dia senhores.

18/11/2022 - 10:02:53 Pregoeiro Vamos dar início a sessão.

18/11/2022 - 10:03:14 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

18/11/2022 - 10:21:55 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 15,26 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:21:55 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:22:18 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:22:18 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:22:37 Sistema O item 0006 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:22:37 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:22:53 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:22:53 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:23:11 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 0,52 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:23:11 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:23:25 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:23:25 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:23:44 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 6,08 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:23:44 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:24:01 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 0,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:24:01 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:24:44 Sistema O item 0012 teve uma proposta de R$ 3,73 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:24:44 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:25:13 Sistema O item 0013 teve uma proposta de R$ 10,77 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:25:14 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:25:27 Sistema O item 0014 teve uma proposta de R$ 0,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:25:27 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:25:41 Sistema O item 0014 teve uma proposta de R$ 0,17 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:25:41 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.
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18/11/2022 - 10:26:00 Sistema O item 0015 teve uma proposta de R$ 12,82 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:26:00 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:26:13 Sistema O item 0016 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:26:13 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:26:27 Sistema O item 0016 teve uma proposta de R$ 5,46 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:26:27 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:27:04 Sistema O item 0017 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:27:04 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:27:16 Sistema O item 0017 teve uma proposta de R$ 1,38 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:27:16 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:27:36 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 2,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:27:36 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:31:29 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 1,31 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:31:29 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:31:53 Sistema O item 0021 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:31:53 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:32:12 Sistema O item 0021 teve uma proposta de R$ 2,45 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:32:12 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:32:31 Sistema O item 0024 teve uma proposta de R$ 2,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:32:31 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:32:59 Sistema O item 0026 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:32:59 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:34:05 Sistema O item 0027 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:34:05 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:34:31 Sistema O item 0031 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:34:31 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:34:44 Sistema O item 0031 teve uma proposta de R$ 4,69 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:34:44 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:35:32 Sistema O item 0033 teve uma proposta de R$ 0,83 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:35:32 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:36:06 Sistema O item 0036 teve uma proposta de R$ 1,08 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:36:06 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:36:29 Sistema O item 0038 teve uma proposta de R$ 0,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:36:29 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:37:03 Sistema O item 0040 teve uma proposta de R$ 0,24 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:37:03 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:37:38 Sistema O item 0041 teve uma proposta de R$ 0,21 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:37:38 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:37:50 Sistema O item 0042 teve uma proposta de R$ 0,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:37:50 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:38:04 Sistema O item 0042 teve uma proposta de R$ 0,14 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:38:04 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:38:21 Sistema O item 0044 teve uma proposta de R$ 16,31 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:38:21 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:38:35 Sistema O item 0045 teve uma proposta de R$ 3,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:38:35 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:38:47 Sistema O item 0045 teve uma proposta de R$ 2,69 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:38:47 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:38:59 Sistema O item 0045 teve uma proposta de R$ 2,69 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:39:00 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:39:25 Sistema O item 0048 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:39:25 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:39:33 Sistema O item 0048 teve uma proposta de R$ 11,29 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:39:33 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:40:19 Sistema O item 0049 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:40:19 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:40:38 Sistema O item 0050 teve uma proposta de R$ 15,19 cancelada pelo pregoeiro.
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18/11/2022 - 10:40:38 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:40:50 Sistema O item 0051 teve uma proposta de R$ 12,28 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:40:50 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:40:59 Sistema O item 0051 teve uma proposta de R$ 15,73 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:40:59 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:41:11 Sistema O item 0052 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:41:11 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:43:08 Sistema O item 0053 teve uma proposta de R$ 9,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:43:08 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:44:27 Sistema O item 0053 teve uma proposta de R$ 5,62 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:44:27 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:44:39 Sistema O item 0054 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:44:39 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:44:54 Sistema O item 0054 teve uma proposta de R$ 13,19 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:44:54 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:45:13 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 13,72 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:45:13 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:45:28 Sistema O item 0056 teve uma proposta de R$ 4,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:45:28 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:45:40 Sistema O item 0056 teve uma proposta de R$ 4,83 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:45:40 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:45:51 Sistema O item 0057 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:45:51 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:46:03 Sistema O item 0057 teve uma proposta de R$ 5,83 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:46:03 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:46:24 Sistema O item 0059 teve uma proposta de R$ 0,13 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:46:24 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:46:52 Sistema O item 0060 teve uma proposta de R$ 0,34 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:46:52 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:47:09 Sistema O item 0061 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:47:09 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:47:20 Sistema O item 0061 teve uma proposta de R$ 10,07 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:47:20 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:47:33 Sistema O item 0062 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:47:33 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:47:45 Sistema O item 0062 teve uma proposta de R$ 10,80 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:47:45 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:47:56 Sistema O item 0063 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:47:56 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:48:08 Sistema O item 0064 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:48:08 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:48:23 Sistema O item 0065 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:48:23 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:48:36 Sistema O item 0066 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:48:36 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:48:48 Sistema O item 0067 teve uma proposta de R$ 12,60 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:48:48 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:49:02 Sistema O item 0068 teve uma proposta de R$ 2,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:49:02 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:49:21 Sistema O item 0068 teve uma proposta de R$ 0,93 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:49:21 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:49:38 Sistema O item 0069 teve uma proposta de R$ 8,28 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:49:38 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:49:55 Sistema O item 0070 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:49:55 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:50:04 Sistema O item 0070 teve uma proposta de R$ 17,10 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:50:04 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.
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18/11/2022 - 10:50:26 Sistema O item 0071 teve uma proposta de R$ 15,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:50:26 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:50:56 Sistema O item 0072 teve uma proposta de R$ 6,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:50:56 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:51:08 Sistema O item 0072 teve uma proposta de R$ 6,69 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:51:08 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:51:22 Sistema O item 0073 teve uma proposta de R$ 2,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:51:22 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:51:45 Sistema O item 0076 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:51:45 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:52:02 Sistema O item 0077 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:52:02 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:52:15 Sistema O item 0077 teve uma proposta de R$ 7,54 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:52:15 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:52:40 Sistema O item 0080 teve uma proposta de R$ 3,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:52:40 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:52:53 Sistema O item 0080 teve uma proposta de R$ 0,55 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:52:53 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:53:11 Sistema O item 0082 teve uma proposta de R$ 2,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:53:11 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:53:20 Sistema O item 0082 teve uma proposta de R$ 1,35 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:53:20 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:59:30 Sistema O item 0085 teve uma proposta de R$ 3,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:59:30 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 10:59:47 Sistema O item 0087 teve uma proposta de R$ 2,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 10:59:47 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:00:01 Sistema O item 0088 teve uma proposta de R$ 0,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:00:01 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:00:14 Sistema O item 0088 teve uma proposta de R$ 0,58 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:00:14 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:00:26 Sistema O item 0089 teve uma proposta de R$ 4,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:00:26 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:00:49 Sistema O item 0091 teve uma proposta de R$ 30,00 reclassificada pelo comprador.

18/11/2022 - 11:00:52 Sistema O item 0091 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:00:52 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:00:53 Sistema O item 0091 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:00:53 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:01:11 Sistema O item 0092 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:01:11 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:01:22 Sistema O item 0092 teve uma proposta de R$ 0,40 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:01:22 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:01:55 Sistema O item 0097 teve uma proposta de R$ 3,09 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:01:55 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:02:08 Sistema O item 0098 teve uma proposta de R$ 7,75 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:02:08 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:02:21 Sistema O item 0099 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:02:21 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:02:30 Sistema O item 0099 teve uma proposta de R$ 8,12 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:02:30 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:02:48 Sistema O item 0100 teve uma proposta de R$ 3,97 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:02:48 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:03:03 Sistema O item 0101 teve uma proposta de R$ 0,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:03:03 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:03:17 Sistema O item 0102 teve uma proposta de R$ 0,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:03:17 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:03:40 Sistema O item 0103 teve uma proposta de R$ 0,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:03:40 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.
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18/11/2022 - 11:03:53 Sistema O item 0103 teve uma proposta de R$ 0,26 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:03:53 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:04:02 Sistema O item 0104 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:04:02 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:04:22 Sistema O item 0107 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:04:22 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:04:35 Sistema O item 0108 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:04:35 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:04:45 Sistema O item 0108 teve uma proposta de R$ 2,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:04:45 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:04:56 Sistema O item 0109 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:04:56 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:05:09 Sistema O item 0109 teve uma proposta de R$ 0,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:05:09 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:05:18 Sistema O item 0110 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:05:18 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:05:31 Sistema O item 0110 teve uma proposta de R$ 5,14 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:05:31 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:05:43 Sistema O item 0112 teve uma proposta de R$ 0,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:05:43 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:05:54 Sistema O item 0112 teve uma proposta de R$ 0,20 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:05:54 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:06:03 Sistema O item 0113 teve uma proposta de R$ 0,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:06:03 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:06:12 Sistema O item 0113 teve uma proposta de R$ 0,30 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:06:12 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:06:21 Sistema O item 0114 teve uma proposta de R$ 0,19 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:06:21 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:06:50 Sistema O item 0115 teve uma proposta de R$ 26,97 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:06:50 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:07:00 Sistema O item 0115 teve uma proposta de R$ 45,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:07:00 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:07:11 Sistema O item 0116 teve uma proposta de R$ 60,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:07:11 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:07:19 Sistema O item 0116 teve uma proposta de R$ 53,94 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:07:19 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:07:29 Sistema O item 0116 teve uma proposta de R$ 65,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:07:29 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:07:39 Sistema O item 0117 teve uma proposta de R$ 70,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:07:40 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:07:49 Sistema O item 0117 teve uma proposta de R$ 80,09 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:07:49 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:07:59 Sistema O item 0117 teve uma proposta de R$ 85,45 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:07:59 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:08:09 Sistema O item 0118 teve uma proposta de R$ 90,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:08:09 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:08:17 Sistema O item 0118 teve uma proposta de R$ 95,35 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:08:17 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:08:26 Sistema O item 0118 teve uma proposta de R$ 95,35 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:08:26 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:08:45 Sistema O item 0120 teve uma proposta de R$ 10,61 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:08:45 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:09:09 Sistema O item 0122 teve uma proposta de R$ 1,18 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:09:09 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:09:29 Sistema O item 0125 teve uma proposta de R$ 3,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:09:29 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:09:46 Sistema O item 0125 teve uma proposta de R$ 1,28 cancelada pelo pregoeiro.
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18/11/2022 - 11:09:46 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:09:59 Sistema O item 0126 teve uma proposta de R$ 9,03 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:09:59 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:10:09 Sistema O item 0127 teve uma proposta de R$ 6,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:10:09 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:10:22 Sistema O item 0128 teve uma proposta de R$ 0,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:10:22 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:10:35 Sistema O item 0128 teve uma proposta de R$ 0,20 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:10:35 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:10:52 Sistema O item 0131 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:10:52 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:11:06 Sistema O item 0132 teve uma proposta de R$ 0,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:11:06 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:11:24 Sistema O item 0133 teve uma proposta de R$ 3,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:11:24 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:11:35 Sistema O item 0133 teve uma proposta de R$ 1,12 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:11:35 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:11:45 Sistema O item 0134 teve uma proposta de R$ 4,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:11:45 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:11:55 Sistema O item 0134 teve uma proposta de R$ 1,30 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:11:55 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:12:04 Sistema O item 0135 teve uma proposta de R$ 8,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:12:04 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:12:20 Sistema O item 0137 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:12:20 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:12:35 Sistema O item 0138 teve uma proposta de R$ 0,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:12:35 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:12:56 Sistema O item 0139 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:12:56 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:13:04 Sistema O item 0139 teve uma proposta de R$ 6,06 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:13:04 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:13:12 Sistema O item 0140 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:13:12 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:13:23 Sistema O item 0140 teve uma proposta de R$ 10,03 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:13:23 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:13:40 Sistema O item 0141 teve uma proposta de R$ 15,35 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:13:40 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:13:54 Sistema O item 0142 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:13:54 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:14:02 Sistema O item 0142 teve uma proposta de R$ 4,65 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:14:02 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:14:12 Sistema O item 0143 teve uma proposta de R$ 6,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:14:12 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:14:20 Sistema O item 0143 teve uma proposta de R$ 4,40 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:14:20 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:14:30 Sistema O item 0144 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:14:30 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:14:53 Sistema O item 0146 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:14:53 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:15:20 Sistema O item 0146 teve uma proposta de R$ 0,52 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:15:20 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:15:35 Sistema O item 0148 teve uma proposta de R$ 8,75 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:15:35 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:15:45 Sistema O item 0149 teve uma proposta de R$ 4,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:15:45 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:15:57 Sistema O item 0149 teve uma proposta de R$ 2,83 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:15:57 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.
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18/11/2022 - 11:16:10 Sistema O item 0150 teve uma proposta de R$ 4,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:16:10 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:16:17 Sistema O item 0150 teve uma proposta de R$ 1,53 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:16:17 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:16:31 Sistema O item 0151 teve uma proposta de R$ 3,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:16:31 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:16:45 Sistema O item 0152 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:16:45 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:16:58 Sistema O item 0152 teve uma proposta de R$ 15,63 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:16:58 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:17:07 Sistema O item 0153 teve uma proposta de R$ 4,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:17:07 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:17:14 Sistema O item 0153 teve uma proposta de R$ 1,58 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:17:14 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:17:36 Sistema O item 0157 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:17:36 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:17:57 Sistema O item 0158 teve uma proposta de R$ 100,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:17:57 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:18:13 Sistema O item 0159 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:18:13 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:18:28 Sistema O item 0160 teve uma proposta de R$ 25,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:18:28 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:18:44 Sistema O item 0161 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:18:44 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:19:00 Sistema O item 0162 teve uma proposta de R$ 5,82 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:19:00 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:19:14 Sistema O item 0163 teve uma proposta de R$ 0,98 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:19:14 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:19:24 Sistema O item 0164 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:19:24 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:19:41 Sistema O item 0164 teve uma proposta de R$ 0,35 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:19:41 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:20:00 Sistema O item 0166 teve uma proposta de R$ 0,93 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:20:00 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:20:29 Sistema O item 0167 teve uma proposta de R$ 3,53 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:20:29 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:20:38 Sistema O item 0168 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:20:39 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:20:49 Sistema O item 0168 teve uma proposta de R$ 0,32 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:20:49 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:20:58 Sistema O item 0169 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:20:58 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:21:09 Sistema O item 0169 teve uma proposta de R$ 0,32 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:21:09 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:21:19 Sistema O item 0170 teve uma proposta de R$ 0,60 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:21:19 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:21:40 Sistema O item 0171 teve uma proposta de R$ 1,24 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:21:40 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:21:54 Sistema O item 0172 teve uma proposta de R$ 3,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:21:54 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:22:06 Sistema O item 0173 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:22:06 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:22:16 Sistema O item 0173 teve uma proposta de R$ 15,77 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:22:16 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:22:35 Sistema O item 0174 teve uma proposta de R$ 0,34 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:22:35 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:22:47 Sistema O item 0175 teve uma proposta de R$ 15,95 cancelada pelo pregoeiro.
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18/11/2022 - 11:22:47 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:23:04 Sistema O item 0177 teve uma proposta de R$ 15,33 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:23:04 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:23:15 Sistema O item 0178 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:23:15 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:23:27 Sistema O item 0178 teve uma proposta de R$ 45,70 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:23:27 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:23:38 Sistema O item 0179 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:23:38 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:23:50 Sistema O item 0179 teve uma proposta de R$ 14,72 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:23:50 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:24:00 Sistema O item 0180 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:24:00 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:24:12 Sistema O item 0180 teve uma proposta de R$ 4,68 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:24:12 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:24:48 Sistema O item 0181 teve uma proposta de R$ 15,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:24:48 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:25:23 Sistema O item 0184 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:25:23 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:25:36 Sistema O item 0184 teve uma proposta de R$ 0,24 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:25:36 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:25:46 Sistema O item 0185 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:25:46 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:25:58 Sistema O item 0186 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:25:58 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:26:08 Sistema O item 0186 teve uma proposta de R$ 6,18 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:26:08 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:26:20 Sistema O item 0187 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:26:20 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:26:38 Sistema O item 0187 teve uma proposta de R$ 13,86 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:26:40 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:26:52 Sistema O item 0188 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:26:52 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:27:05 Sistema O item 0189 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:27:05 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:27:29 Sistema O item 0189 teve uma proposta de R$ 7,19 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:27:29 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:27:41 Sistema O item 0191 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:27:41 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:27:49 Sistema O item 0191 teve uma proposta de R$ 0,32 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:27:49 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:27:59 Sistema O item 0191 teve uma proposta de R$ 0,32 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:27:59 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:28:08 Sistema O item 0192 teve uma proposta de R$ 0,48 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:28:08 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:28:15 Sistema O item 0192 teve uma proposta de R$ 0,48 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:28:15 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:28:25 Sistema O item 0193 teve uma proposta de R$ 2,44 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:28:25 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:28:35 Sistema O item 0193 teve uma proposta de R$ 4,74 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:28:35 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:28:44 Sistema O item 0194 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:28:44 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:28:58 Sistema O item 0195 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:28:58 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:29:13 Sistema O item 0195 teve uma proposta de R$ 0,45 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:29:13 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.
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18/11/2022 - 11:29:23 Sistema O item 0196 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:29:23 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:29:33 Sistema O item 0196 teve uma proposta de R$ 0,64 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:29:33 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:29:44 Sistema O item 0197 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:29:44 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:29:55 Sistema O item 0197 teve uma proposta de R$ 8,98 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:29:55 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:30:35 Sistema O item 0202 teve uma proposta de R$ 13,78 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:30:35 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:30:45 Sistema O item 0203 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:30:45 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:30:59 Sistema O item 0203 teve uma proposta de R$ 0,45 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:30:59 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:31:10 Sistema O item 0204 teve uma proposta de R$ 0,50 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:31:10 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:31:25 Sistema O item 0204 teve uma proposta de R$ 0,40 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:31:25 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:31:36 Sistema O item 0205 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:31:36 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:31:47 Sistema O item 0205 teve uma proposta de R$ 0,37 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:31:47 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:32:03 Sistema O item 0206 teve uma proposta de R$ 6,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:32:03 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:32:13 Sistema O item 0206 teve uma proposta de R$ 5,65 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:32:14 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:32:28 Sistema O item 0207 teve uma proposta de R$ 0,16 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:32:28 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:32:49 Sistema O item 0211 teve uma proposta de R$ 3,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:32:49 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:32:59 Sistema O item 0211 teve uma proposta de R$ 1,63 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:32:59 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:33:15 Sistema O item 0213 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:33:15 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:33:24 Sistema O item 0213 teve uma proposta de R$ 2,67 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:33:24 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:33:40 Sistema O item 0215 teve uma proposta de R$ 0,51 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:33:40 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:33:51 Sistema O item 0216 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:33:51 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:34:04 Sistema O item 0216 teve uma proposta de R$ 4,13 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:34:04 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:35:09 Sistema O item 0222 teve uma proposta de R$ 13,03 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:35:09 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:35:35 Sistema O item 0227 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:35:35 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:35:46 Sistema O item 0227 teve uma proposta de R$ 13,69 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:35:46 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:36:01 Sistema O item 0229 teve uma proposta de R$ 0,43 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:36:01 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:36:20 Sistema O item 0231 teve uma proposta de R$ 61,00 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:36:20 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:36:43 Sistema O item 0233 teve uma proposta de R$ 2,38 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:36:43 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:37:01 Sistema O item 0234 teve uma proposta de R$ 0,19 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:37:01 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:37:15 Sistema O item 0236 teve uma proposta de R$ 22,53 cancelada pelo pregoeiro.
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18/11/2022 - 11:37:15 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:37:27 Sistema O item 0237 teve uma proposta de R$ 26,38 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:37:27 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:37:48 Sistema O item 0239 teve uma proposta de R$ 6,87 cancelada pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:37:48 Sistema Motivo: Prazo de validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório.

18/11/2022 - 11:40:24 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

18/11/2022 - 11:40:29 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

18/11/2022 - 11:40:29 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

18/11/2022 - 11:40:29 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

18/11/2022 - 11:40:58 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:40:58 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:40:58 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:40:58 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:00 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:00 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:01 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:01 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:02 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:02 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:04 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:04 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:05 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:05 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:07 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:07 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:08 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:08 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:09 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:09 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:21 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:21 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:22 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:22 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:23 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:23 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:25 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:25 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:26 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:26 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:27 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:27 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:28 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:28 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:29 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:29 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:30 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:30 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:31 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:31 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:37 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:37 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:39 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:39 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:40 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
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18/11/2022 - 11:41:40 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:41 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:41 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:43 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:43 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:44 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:44 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:45 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:45 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:46 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:46 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:49 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:49 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:41:53 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:41:53 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:04 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:04 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:07 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:07 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:08 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:08 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:09 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:09 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:11 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:11 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:12 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:12 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:13 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:13 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:14 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:14 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:15 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:15 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:16 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:16 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:31 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:31 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:32 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:32 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:34 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:34 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:35 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:35 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:36 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:36 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:37 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:37 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:38 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:38 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:40 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:40 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:42 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:42 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:49 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:49 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 11:42:56 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:42:56 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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18/11/2022 - 11:54:39 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 0,90 para o item 0045 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

18/11/2022 - 11:55:59 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:55:59 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:02 Sistema O item 0003 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:02 Sistema O item 0004 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:02 Sistema O item 0005 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:04 Sistema O item 0006 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:07 Sistema O item 0007 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:07 Sistema O item 0008 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:10 Sistema O item 0009 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:10 Sistema O item 0010 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:23 Sistema O item 0011 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:23 Sistema O item 0012 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:23 Sistema O item 0013 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:26 Sistema O item 0014 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:26 Sistema O item 0015 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:30 Sistema O item 0016 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:30 Sistema O item 0017 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:30 Sistema O item 0018 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:30 Sistema O item 0019 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:33 Sistema O item 0020 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:33 Sistema Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:01:33.

18/11/2022 - 11:56:33 Sistema Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:01:33.

18/11/2022 - 11:56:33 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 24,00

18/11/2022 - 11:56:37 Sistema O item 0021 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:44 Sistema O item 0022 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:44 Sistema O item 0023 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:44 Sistema O item 0024 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:44 Sistema O item 0025 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:44 Sistema O item 0026 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:47 Sistema O item 0027 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:47 Sistema O item 0028 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:49 Sistema O item 0029 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:56:53 Sistema O item 0030 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:05 Sistema O item 0031 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:08 Sistema O item 0032 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:08 Sistema O item 0033 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:11 Sistema O item 0034 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:11 Sistema O item 0035 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:14 Sistema O item 0036 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:14 Sistema O item 0037 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:14 Sistema O item 0038 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:18 Sistema O item 0039 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:18 Sistema O item 0040 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:18 Sistema Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:02:19.

18/11/2022 - 11:57:32 Sistema O item 0041 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:32 Sistema O item 0042 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:32 Sistema Para o item 0022, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:02:33.

18/11/2022 - 11:57:35 Sistema O item 0043 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:35 Sistema O item 0044 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:38 Sistema O item 0045 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:38 Sistema O item 0046 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:38 Sistema O item 0047 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:41 Sistema O item 0048 entrou em tempo aleatório.
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18/11/2022 - 11:57:41 Sistema Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:02:42.

18/11/2022 - 11:57:47 Sistema O item 0049 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:47 Sistema Para o item 0027, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:02:47.

18/11/2022 - 11:57:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 8,49, R$
8,74

18/11/2022 - 11:57:49 Sistema O item 0050 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:57:58 Sistema O item 0051 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 11:58:08 Sistema Para o item 0035, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:03:08.

18/11/2022 - 11:58:29 Sistema Para o item 0020, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:03:29.

18/11/2022 - 11:58:39 Sistema Para o item 0026, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:03:40.

18/11/2022 - 11:58:39 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,24, R$
6,85

18/11/2022 - 11:58:43 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 0,90 para o item 0045 foi aprovado pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 11:58:43 Sistema O item 0045 terá um novo tempo de iminencia definido devido ao cancelamento do lance.

18/11/2022 - 11:58:47 Sistema Para o item 0018, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:03:47.

18/11/2022 - 11:58:47 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 8,34

18/11/2022 - 11:58:50 Sistema Para o item 0042, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:03:50.

18/11/2022 - 11:58:50 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,07, R$
0,10

18/11/2022 - 11:58:59 Sistema Para o item 0023, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:03:59.

18/11/2022 - 11:59:09 Sistema Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:04:10.

18/11/2022 - 11:59:14 Sistema Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:04:15.

18/11/2022 - 11:59:47 Sistema Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:04:47.

18/11/2022 - 12:00:21 Sistema Para o item 0028, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:05:21.

18/11/2022 - 12:00:24 Sistema Para o item 0032, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:05:25.

18/11/2022 - 12:00:24 Sistema Para o item 0040, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:05:25.

18/11/2022 - 12:00:24 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,13, R$
0,15

18/11/2022 - 12:00:27 Sistema Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:05:28.

18/11/2022 - 12:00:27 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,26, R$
0,27, R$ 0,32

18/11/2022 - 12:00:27 Sistema Para o item 0045, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:05:28.

18/11/2022 - 12:00:27 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,90, R$
0,92

18/11/2022 - 12:00:38 Sistema Para o item 0037, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:05:38.

18/11/2022 - 12:00:50 Sistema Para o item 0043, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:05:50.

18/11/2022 - 12:01:20 Sistema Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:06:21.

18/11/2022 - 12:01:32 Sistema Para o item 0025, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:06:33.

18/11/2022 - 12:01:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:01:33.

18/11/2022 - 12:01:35 Sistema O item 0003 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:01:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:01:33.

18/11/2022 - 12:01:35 Sistema O item 0004 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:01:50 Sistema Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:06:51.

18/11/2022 - 12:01:50 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,04, R$
0,05

18/11/2022 - 12:02:05 Sistema Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:07:06.

18/11/2022 - 12:02:05 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,05

18/11/2022 - 12:02:14 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:07:15.
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18/11/2022 - 12:02:14 Sistema Para o item 0038, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:07:15.

18/11/2022 - 12:02:14 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,10, R$
0,15, R$ 0,21

18/11/2022 - 12:02:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:02:19.

18/11/2022 - 12:02:20 Sistema O item 0013 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:02:23 Sistema Para o item 0046, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:07:24.

18/11/2022 - 12:02:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,46, R$
26,00

18/11/2022 - 12:02:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:02:33.

18/11/2022 - 12:02:35 Sistema O item 0022 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:02:39 Sistema Para o item 0030, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:07:40.

18/11/2022 - 12:02:42 Sistema Para o item 0044, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:07:42.

18/11/2022 - 12:02:42 Sistema Para o item 0049, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:07:42.

18/11/2022 - 12:02:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:02:42.

18/11/2022 - 12:02:42 Sistema O item 0016 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:02:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:02:47.

18/11/2022 - 12:02:47 Sistema O item 0027 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:03:03 Sistema Para o item 0034, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:08:03.

18/11/2022 - 12:03:08 Sistema Para o item 0048, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:08:09.

18/11/2022 - 12:03:08 Sistema Para o item 0035, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:08:09.

18/11/2022 - 12:03:08 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 8,07, R$
8,56

18/11/2022 - 12:03:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:03:29.

18/11/2022 - 12:03:29 Sistema O item 0020 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:03:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0026 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:03:40. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 12:03:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:03:47.

18/11/2022 - 12:03:48 Sistema O item 0018 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:03:50 Sistema Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:08:51.

18/11/2022 - 12:03:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0042 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:03:50. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 12:03:59 Sistema Para o item 0031, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:09:00.

18/11/2022 - 12:03:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0023 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:03:59.

18/11/2022 - 12:03:59 Sistema O item 0023 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:04:02 Sistema Para o item 0029, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:09:03.

18/11/2022 - 12:04:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:04:10.

18/11/2022 - 12:04:12 Sistema O item 0011 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:04:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:04:15.

18/11/2022 - 12:04:15 Sistema O item 0008 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:04:21 Sistema Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:09:22.

18/11/2022 - 12:04:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:04:47.

18/11/2022 - 12:04:49 Sistema O item 0006 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:04:55 Sistema Para o item 0050, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:09:55.

18/11/2022 - 12:05:02 Sistema Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:10:03.

18/11/2022 - 12:05:02 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,09

18/11/2022 - 12:05:09 Sistema Para o item 0033, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:10:10.

18/11/2022 - 12:05:09 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,33, R$
0,34, R$ 0,35

18/11/2022 - 12:05:14 Sistema Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:10:14.

18/11/2022 - 12:05:20 Sistema Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:10:21.
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18/11/2022 - 12:05:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:05:21.

18/11/2022 - 12:05:23 Sistema O item 0028 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:05:26 Sistema Para o item 0032, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:10:27.

18/11/2022 - 12:05:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 11,32

18/11/2022 - 12:05:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0040 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:05:25. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 12:05:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:05:28. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 12:05:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0045 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:05:28. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 12:05:38 Sistema Para o item 0037, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:10:39.

18/11/2022 - 12:05:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,34, R$
4,45, R$ 4,88

18/11/2022 - 12:05:41 Sistema Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:10:42.

18/11/2022 - 12:05:41 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,52

18/11/2022 - 12:05:44 Sistema Para o item 0036, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:10:45.

18/11/2022 - 12:05:44 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,53, R$
0,59

18/11/2022 - 12:05:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0043 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:05:50.

18/11/2022 - 12:05:50 Sistema O item 0043 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:05:57 Sistema O item 0007 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:06:00 Sistema Para o item 0039, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:11:00.

18/11/2022 - 12:06:00 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,06, R$
0,07, R$ 0,12

18/11/2022 - 12:06:05 Sistema Para o item 0051, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:11:06.

18/11/2022 - 12:06:08 Sistema Para o item 0024, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:11:09.

18/11/2022 - 12:06:08 Sistema Para o item 0041, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:11:09.

18/11/2022 - 12:06:08 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,05, R$
0,06

18/11/2022 - 12:06:12 Sistema Para o item 0047, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:11:12.

18/11/2022 - 12:06:14 Sistema Para o item 0021, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:11:14.

18/11/2022 - 12:06:14 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,50, R$
1,63, R$ 2,06

18/11/2022 - 12:06:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:06:21.

18/11/2022 - 12:06:21 Sistema O item 0012 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:06:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0025 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:06:33.

18/11/2022 - 12:06:35 Sistema O item 0025 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:06:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:06:51. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 12:07:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:07:06. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 12:07:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:07:15.

18/11/2022 - 12:07:17 Sistema O item 0001 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:07:17 Sistema O item 0009 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:07:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0038 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:07:15.

18/11/2022 - 12:07:17 Sistema O item 0038 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:07:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0046 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:07:24.

18/11/2022 - 12:07:26 Sistema O item 0046 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:07:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0030 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:07:40.

18/11/2022 - 12:07:45 Sistema O item 0030 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:07:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0044 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:07:42.

18/11/2022 - 12:07:45 Sistema O item 0044 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:07:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0049 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:07:42.

18/11/2022 - 12:07:45 Sistema O item 0049 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:08:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0034 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:08:03.
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18/11/2022 - 12:08:06 Sistema O item 0034 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

18/11/2022 - 12:08:06 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 5,40 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0034 até 18/11/2022 às 12:13:05.

18/11/2022 - 12:08:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0035 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:08:09. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 12:08:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0048 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:08:09.

18/11/2022 - 12:08:11 Sistema O item 0048 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:08:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:08:51.

18/11/2022 - 12:08:53 Sistema O item 0015 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:09:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:09:03.

18/11/2022 - 12:09:03 Sistema O item 0029 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:09:03 Sistema Para o item 0031, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:14:03.

18/11/2022 - 12:09:03 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,77, R$
3,78, R$ 4,03

18/11/2022 - 12:09:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:09:22.

18/11/2022 - 12:09:24 Sistema O item 0002 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:09:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0050 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:09:55.

18/11/2022 - 12:09:57 Sistema O item 0050 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:10:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:10:03. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 12:10:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0033 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:10:10. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 12:10:15 Sistema Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:15:15.

18/11/2022 - 12:10:15 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,52, R$
0,53, R$ 0,55

18/11/2022 - 12:10:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:10:21.

18/11/2022 - 12:10:21 Sistema O item 0005 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:10:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0032 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:10:27. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 12:10:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0037 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:10:39. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 12:10:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:10:42.

18/11/2022 - 12:10:42 Sistema O item 0010 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:10:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0036 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:10:45. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 12:11:00 Sistema O item 0019 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:11:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0039 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:11:00. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 12:11:03 Sistema O item 0014 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:11:06 Sistema Para o item 0051, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:16:06.

18/11/2022 - 12:11:06 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 11,10, R$
15,73

18/11/2022 - 12:11:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:11:09.

18/11/2022 - 12:11:09 Sistema O item 0024 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:11:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0041 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:11:09. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 12:11:12 Sistema O item 0026 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:11:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0047 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:11:12.

18/11/2022 - 12:11:12 Sistema O item 0047 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:11:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:11:14. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 12:11:22 Sistema O item 0040 foi encerrado em situação de empate.

18/11/2022 - 12:11:24 Sistema O item 0037 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:11:24 Sistema O item 0039 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:11:27 Sistema O item 0033 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:11:27 Sistema O item 0035 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:11:27 Sistema O item 0036 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:11:30 Sistema O item 0032 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:11:39 Sistema Desempate realizado para o item 0040 tem como vencedor o fornecedor com token 25

18/11/2022 - 12:11:39 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 25, 8
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18/11/2022 - 12:11:39 Sistema O item 0040 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

18/11/2022 - 12:11:39 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,10 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0040 até 18/11/2022 às 12:16:39.

18/11/2022 - 12:12:15 Sistema O item 0041 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:12:15 Sistema O item 0042 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:12:15 Sistema O item 0045 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:12:48 Sistema O item 0021 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:13:06 Sistema O item 0034 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

18/11/2022 - 12:13:06 Sistema O item 0034 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:13:49 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 12:13:49 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 12:13:50 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 12:13:50 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 12:13:50 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 12:13:50 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 12:13:51 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 12:13:51 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 12:13:52 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 12:13:52 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 12:13:53 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 12:13:53 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 12:13:54 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 12:13:54 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 12:13:55 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 12:13:55 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 12:13:55 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 12:13:55 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 12:14:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0031 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:14:03.

18/11/2022 - 12:14:03 Sistema O item 0031 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:14:11 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 12:14:11 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 12:14:12 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 12:14:12 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 12:14:13 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 12:14:13 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 12:14:14 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 12:14:14 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 12:14:15 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 12:14:15 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 12:14:15 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 12:14:15 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 12:14:16 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 12:14:16 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 12:14:17 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 12:14:17 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 12:14:18 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 12:14:18 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 12:14:19 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 12:14:19 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 12:15:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:15:15. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 12:15:24 Sistema O item 0017 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:16:06 Sistema A fase de lances fechados do item 0051 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:16:06. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 12:16:12 Sistema O item 0051 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:16:42 Sistema O item 0040 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

18/11/2022 - 12:16:42 Sistema O item 0040 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:28:49 Sistema O item 0052 entrou em tempo aleatório.
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18/11/2022 - 12:28:52 Sistema O item 0053 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 12:28:52 Sistema O item 0054 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 12:28:52 Sistema O item 0055 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 12:28:52 Sistema O item 0056 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 12:28:55 Sistema O item 0057 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 12:28:55 Sistema O item 0058 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 12:28:55 Sistema O item 0059 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 12:28:55 Sistema O item 0060 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 12:29:13 Sistema O item 0061 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 12:29:13 Sistema O item 0062 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 12:29:13 Sistema O item 0063 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 12:29:16 Sistema O item 0064 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 12:29:16 Sistema O item 0065 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 12:29:16 Sistema O item 0066 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 12:29:16 Sistema O item 0067 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 12:29:19 Sistema O item 0068 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 12:29:19 Sistema O item 0069 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 12:29:19 Sistema O item 0070 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 12:29:52 Sistema Para o item 0053, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:34:52.

18/11/2022 - 12:29:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,22

18/11/2022 - 12:30:49 Sistema Para o item 0058, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:35:50.

18/11/2022 - 12:31:01 Sistema Para o item 0065, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:36:02.

18/11/2022 - 12:31:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,14, R$
0,16

18/11/2022 - 12:32:34 Sistema Para o item 0057, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:37:34.

18/11/2022 - 12:33:16 Sistema Para o item 0061, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:38:17.

18/11/2022 - 12:33:16 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 5,16

18/11/2022 - 12:33:28 Sistema Para o item 0067, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:38:28.

18/11/2022 - 12:33:31 Sistema Para o item 0069, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:38:31.

18/11/2022 - 12:33:31 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,89, R$
5,76

18/11/2022 - 12:34:22 Sistema Para o item 0056, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:39:23.

18/11/2022 - 12:34:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,58

18/11/2022 - 12:34:49 Sistema Para o item 0059, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:39:50.

18/11/2022 - 12:34:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,06, R$
0,07

18/11/2022 - 12:34:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0053 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:34:52.

18/11/2022 - 12:34:52 Sistema O item 0053 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:35:08 Sistema Para o item 0055, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:40:08.

18/11/2022 - 12:35:43 Sistema Para o item 0070, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:40:43.

18/11/2022 - 12:35:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0058 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:35:50.

18/11/2022 - 12:35:52 Sistema O item 0058 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:35:58 Sistema Para o item 0064, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:40:58.

18/11/2022 - 12:35:58 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,27, R$
0,28

18/11/2022 - 12:36:01 Sistema Para o item 0066, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:41:02.

18/11/2022 - 12:36:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,16, R$
0,21

18/11/2022 - 12:36:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0065 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:36:02.

18/11/2022 - 12:36:04 Sistema O item 0065 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:36:16 Sistema Para o item 0063, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:41:17.
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18/11/2022 - 12:36:43 Sistema Para o item 0052, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:41:44.

18/11/2022 - 12:37:34 Sistema Para o item 0060, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:42:35.

18/11/2022 - 12:37:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,06, R$
0,08

18/11/2022 - 12:37:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0057 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:37:34.

18/11/2022 - 12:37:34 Sistema O item 0057 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:37:50 Sistema Para o item 0054, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:42:51.

18/11/2022 - 12:38:01 Sistema Para o item 0062, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:43:02.

18/11/2022 - 12:38:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 5,88

18/11/2022 - 12:38:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0061 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:38:17.

18/11/2022 - 12:38:19 Sistema O item 0061 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:38:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0067 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:38:28.

18/11/2022 - 12:38:28 Sistema O item 0067 foi encerrado em situação de empate.

18/11/2022 - 12:38:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0069 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:38:31.

18/11/2022 - 12:38:31 Sistema O item 0069 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:38:38 Sistema Para o item 0068, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 12:43:38.

18/11/2022 - 12:39:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0056 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:39:23.

18/11/2022 - 12:39:23 Sistema O item 0056 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:39:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0059 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:39:50. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 12:40:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0055 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:40:08.

18/11/2022 - 12:40:08 Sistema O item 0055 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

18/11/2022 - 12:40:08 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 7,55 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0055 até 18/11/2022 às 12:45:08.

18/11/2022 - 12:40:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0070 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:40:43.

18/11/2022 - 12:40:44 Sistema O item 0070 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

18/11/2022 - 12:40:44 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 4,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0070 até 18/11/2022 às 12:45:44.

18/11/2022 - 12:40:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0064 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:40:58.

18/11/2022 - 12:40:59 Sistema O item 0064 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:41:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0066 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:41:02.

18/11/2022 - 12:41:02 Sistema O item 0066 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:41:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0063 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:41:17.

18/11/2022 - 12:41:17 Sistema O item 0063 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:41:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0052 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:41:44.

18/11/2022 - 12:41:44 Sistema O item 0052 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:42:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0060 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:42:35.

18/11/2022 - 12:42:35 Sistema O item 0060 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:42:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0054 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:42:51.

18/11/2022 - 12:42:53 Sistema O item 0054 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:43:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0062 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:43:02.

18/11/2022 - 12:43:02 Sistema O item 0062 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:43:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0068 foi encerrada em 18/11/2022 às 12:43:38.

18/11/2022 - 12:43:38 Sistema O item 0068 foi encerrado em situação de empate.

18/11/2022 - 12:43:59 Sistema O item 0070 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 3,85.

18/11/2022 - 12:43:59 Sistema O item 0070 foi encerrado.

18/11/2022 - 12:44:24 Sistema O item 0055 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 7,25.

18/11/2022 - 12:44:24 Sistema O item 0055 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:25:34 Sistema O item 0059 foi encerrado em situação de empate.

18/11/2022 - 13:25:47 Sistema Desempate realizado para o item 0059 tem como vencedor o fornecedor com token 20

18/11/2022 - 13:25:47 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 20, 15

18/11/2022 - 13:25:49 Sistema O item 0059 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:26:03 Sistema Desempate realizado para o item 0068 tem como vencedor o fornecedor com token 8

18/11/2022 - 13:26:03 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 8, 21

18/11/2022 - 13:26:04 Sistema O item 0068 foi encerrado.
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18/11/2022 - 13:26:10 Sistema Desempate realizado para o item 0067 tem como vencedor o fornecedor com token 8

18/11/2022 - 13:26:10 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 8, 21

18/11/2022 - 13:26:10 Sistema O item 0067 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:26:28 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:26:28 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:26:30 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:26:30 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:26:31 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:26:31 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:26:32 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:26:32 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:26:33 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:26:33 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:26:34 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:26:34 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:26:35 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:26:35 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:26:36 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:26:36 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:26:37 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:26:37 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:26:37 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:26:37 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:26:51 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:26:51 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:26:53 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:26:53 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:26:53 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:26:53 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:26:54 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:26:54 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:26:55 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:26:55 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:26:56 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:26:56 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:26:58 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:26:58 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:26:59 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:26:59 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:27:07 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:27:07 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:27:08 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:27:08 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:41:29 Sistema O item 0071 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 13:41:32 Sistema O item 0072 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 13:41:32 Sistema O item 0073 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 13:41:32 Sistema O item 0074 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 13:41:35 Sistema O item 0075 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 13:41:35 Sistema O item 0076 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 13:41:35 Sistema O item 0077 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 13:41:38 Sistema O item 0078 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 13:41:38 Sistema O item 0079 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 13:41:38 Sistema O item 0080 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 13:41:53 Sistema O item 0081 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 13:41:53 Sistema O item 0082 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 13:41:53 Sistema O item 0083 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 13:41:56 Sistema O item 0084 entrou em tempo aleatório.
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18/11/2022 - 13:41:56 Sistema O item 0085 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 13:41:56 Sistema O item 0086 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 13:41:59 Sistema O item 0088 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 13:41:59 Sistema O item 0089 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 13:42:08 Sistema O item 0087 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 13:42:08 Sistema O item 0090 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 13:42:20 Sistema Para o item 0074, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:47:21.

18/11/2022 - 13:42:35 Sistema Para o item 0088, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:47:36.

18/11/2022 - 13:42:35 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,12, R$
0,15, R$ 0,49

18/11/2022 - 13:42:53 Sistema Para o item 0078, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:47:54.

18/11/2022 - 13:43:50 Sistema Para o item 0073, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:48:51.

18/11/2022 - 13:43:50 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,50

18/11/2022 - 13:44:23 Sistema Para o item 0071, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:49:23.

18/11/2022 - 13:44:41 Sistema Para o item 0085, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:49:42.

18/11/2022 - 13:46:20 Sistema Para o item 0076, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:51:21.

18/11/2022 - 13:46:45 Sistema Para o item 0081, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:51:45.

18/11/2022 - 13:47:02 Sistema Para o item 0072, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:52:03.

18/11/2022 - 13:47:11 Sistema Para o item 0089, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:52:12.

18/11/2022 - 13:47:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,07

18/11/2022 - 13:47:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0074 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:47:21.

18/11/2022 - 13:47:21 Sistema O item 0074 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:47:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0088 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:47:36.

18/11/2022 - 13:47:36 Sistema O item 0088 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:47:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0078 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:47:54.

18/11/2022 - 13:47:54 Sistema O item 0078 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:48:51 Sistema Para o item 0079, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:53:51.

18/11/2022 - 13:48:51 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,49, R$
0,60

18/11/2022 - 13:48:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0073 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:48:51.

18/11/2022 - 13:48:51 Sistema O item 0073 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:48:57 Sistema Para o item 0090, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:53:57.

18/11/2022 - 13:48:57 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 14,87, R$
42,00

18/11/2022 - 13:49:03 Sistema Para o item 0087, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:54:03.

18/11/2022 - 13:49:24 Sistema Para o item 0084, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:54:24.

18/11/2022 - 13:49:24 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 7,57

18/11/2022 - 13:49:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0071 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:49:23.

18/11/2022 - 13:49:24 Sistema O item 0071 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:49:30 Sistema Para o item 0086, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:54:30.

18/11/2022 - 13:49:30 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 8,75, R$
9,07

18/11/2022 - 13:49:42 Sistema Para o item 0075, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:54:42.

18/11/2022 - 13:49:42 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,00

18/11/2022 - 13:49:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0085 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:49:42.

18/11/2022 - 13:49:42 Sistema O item 0085 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:49:48 Sistema Para o item 0083, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:54:48.

18/11/2022 - 13:49:48 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,91

18/11/2022 - 13:51:18 Sistema Para o item 0080, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:56:18.
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18/11/2022 - 13:51:18 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,22, R$
0,30

18/11/2022 - 13:51:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0076 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:51:21.

18/11/2022 - 13:51:21 Sistema O item 0076 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:51:33 Sistema Para o item 0077, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:56:34.

18/11/2022 - 13:51:42 Sistema Para o item 0082, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 13:56:43.

18/11/2022 - 13:51:42 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,43

18/11/2022 - 13:51:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0081 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:51:45.

18/11/2022 - 13:51:45 Sistema O item 0081 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:52:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0072 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:52:03.

18/11/2022 - 13:52:03 Sistema O item 0072 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:52:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0089 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:52:12.

18/11/2022 - 13:52:12 Sistema O item 0089 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:53:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0079 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:53:51.

18/11/2022 - 13:53:51 Sistema O item 0079 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:53:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0090 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:53:57.

18/11/2022 - 13:53:57 Sistema O item 0090 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:54:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0087 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:54:03.

18/11/2022 - 13:54:03 Sistema O item 0087 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:54:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0084 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:54:24.

18/11/2022 - 13:54:24 Sistema O item 0084 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:54:30 Sistema A fase de lances fechados do item 0086 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:54:30.

18/11/2022 - 13:54:30 Sistema O item 0086 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:54:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0075 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:54:42.

18/11/2022 - 13:54:42 Sistema O item 0075 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:54:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0083 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:54:48.

18/11/2022 - 13:54:48 Sistema O item 0083 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:55:55 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:55:55 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:55:56 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:55:56 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:55:57 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:55:57 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:55:59 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:55:59 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:56:00 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:56:00 Sistema O item 0095 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:56:01 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:56:01 Sistema O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:56:01 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:56:01 Sistema O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:56:02 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:56:02 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:56:03 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:56:03 Sistema O item 0099 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:56:05 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:56:05 Sistema O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:56:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0080 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:56:18.

18/11/2022 - 13:56:18 Sistema O item 0080 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:56:26 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:56:26 Sistema O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:56:26 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:56:26 Sistema O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:56:26 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:56:26 Sistema O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:56:27 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.
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18/11/2022 - 13:56:27 Sistema O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:56:27 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:56:27 Sistema O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:56:28 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:56:28 Sistema O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:56:28 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:56:28 Sistema O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:56:29 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:56:29 Sistema O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:56:30 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:56:30 Sistema O item 0109 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:56:31 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 13:56:31 Sistema O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 13:56:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0077 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:56:34.

18/11/2022 - 13:56:36 Sistema O item 0077 foi encerrado.

18/11/2022 - 13:56:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0082 foi encerrada em 18/11/2022 às 13:56:43.

18/11/2022 - 13:56:45 Sistema O item 0082 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:10:55 Sistema O item 0091 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:10:58 Sistema O item 0092 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:10:58 Sistema O item 0093 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:11:01 Sistema O item 0094 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:11:01 Sistema O item 0095 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:11:01 Sistema O item 0096 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:11:01 Sistema O item 0097 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:11:04 Sistema O item 0098 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:11:04 Sistema O item 0099 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:11:07 Sistema O item 0100 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:11:28 Sistema O item 0101 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:11:28 Sistema O item 0102 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:11:28 Sistema O item 0103 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:11:28 Sistema O item 0104 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:11:28 Sistema O item 0105 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:11:28 Sistema O item 0106 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:11:28 Sistema O item 0107 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:11:31 Sistema O item 0108 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:11:31 Sistema O item 0109 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:11:31 Sistema O item 0110 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:12:19 Sistema Para o item 0101, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:17:20.

18/11/2022 - 14:12:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,07, R$
0,10

18/11/2022 - 14:12:25 Sistema Para o item 0109, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:17:26.

18/11/2022 - 14:12:25 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,17, R$
0,18, R$ 0,20

18/11/2022 - 14:13:34 Sistema Para o item 0110, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:18:35.

18/11/2022 - 14:13:52 Sistema Para o item 0103, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:18:53.

18/11/2022 - 14:13:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,10, R$
0,11, R$ 0,14

18/11/2022 - 14:14:10 Sistema Para o item 0098, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:19:11.

18/11/2022 - 14:15:01 Sistema Para o item 0108, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:20:02.

18/11/2022 - 14:15:19 Sistema Para o item 0100, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:20:19.

18/11/2022 - 14:15:37 Sistema Para o item 0093, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:20:38.

18/11/2022 - 14:15:37 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,38

18/11/2022 - 14:15:40 Sistema Para o item 0091, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:20:41.
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18/11/2022 - 14:16:34 Sistema Para o item 0107, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:21:35.

18/11/2022 - 14:16:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,19, R$
0,21

18/11/2022 - 14:17:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0101 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:17:20.

18/11/2022 - 14:17:22 Sistema O item 0101 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:17:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0109 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:17:26.

18/11/2022 - 14:17:28 Sistema O item 0109 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:17:52 Sistema Para o item 0096, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:22:53.

18/11/2022 - 14:18:07 Sistema Para o item 0095, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:23:08.

18/11/2022 - 14:18:07 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,81

18/11/2022 - 14:18:07 Sistema Para o item 0106, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:23:08.

18/11/2022 - 14:18:07 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 35,37

18/11/2022 - 14:18:19 Sistema Para o item 0092, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:23:20.

18/11/2022 - 14:18:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,40

18/11/2022 - 14:18:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0110 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:18:35.

18/11/2022 - 14:18:37 Sistema O item 0110 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:18:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0103 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:18:53. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 14:19:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0098 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:19:11.

18/11/2022 - 14:19:12 Sistema O item 0098 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:19:28 Sistema Para o item 0102, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:24:30.

18/11/2022 - 14:19:28 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,14, R$
0,15

18/11/2022 - 14:19:44 Sistema Para o item 0097, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:24:44.

18/11/2022 - 14:19:44 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,15

18/11/2022 - 14:19:52 Sistema Para o item 0105, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:24:53.

18/11/2022 - 14:19:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 8,58

18/11/2022 - 14:20:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0108 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:20:02.

18/11/2022 - 14:20:04 Sistema O item 0108 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:20:07 Sistema Para o item 0104, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:25:08.

18/11/2022 - 14:20:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0100 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:20:19.

18/11/2022 - 14:20:19 Sistema O item 0100 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:20:34 Sistema Para o item 0099, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:25:35.

18/11/2022 - 14:20:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0093 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:20:38.

18/11/2022 - 14:20:40 Sistema O item 0093 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:20:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0091 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:20:41.

18/11/2022 - 14:20:44 Sistema O item 0091 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

18/11/2022 - 14:20:44 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 18,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0091 até 18/11/2022 às 14:25:43.

18/11/2022 - 14:20:56 Sistema O item 0091 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 15,00.

18/11/2022 - 14:20:56 Sistema O item 0091 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:21:01 Sistema Para o item 0094, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:26:02.

18/11/2022 - 14:21:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 5,24

18/11/2022 - 14:21:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0107 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:21:35.

18/11/2022 - 14:21:35 Sistema O item 0107 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:22:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0096 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:22:53.

18/11/2022 - 14:22:53 Sistema O item 0096 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:23:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0095 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:23:08.

18/11/2022 - 14:23:08 Sistema O item 0095 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:23:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0106 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:23:08.

18/11/2022 - 14:23:08 Sistema O item 0106 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:23:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0092 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:23:20.
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18/11/2022 - 14:23:20 Sistema O item 0092 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:24:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0102 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:24:30.

18/11/2022 - 14:24:32 Sistema O item 0102 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:24:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0097 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:24:44.

18/11/2022 - 14:24:44 Sistema O item 0097 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:24:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0105 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:24:53.

18/11/2022 - 14:24:53 Sistema O item 0105 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:25:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0104 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:25:08.

18/11/2022 - 14:25:08 Sistema O item 0104 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:25:11 Sistema O item 0103 foi encerrado em situação de empate.

18/11/2022 - 14:25:34 Sistema Desempate realizado para o item 0103 tem como vencedor o fornecedor com token 21

18/11/2022 - 14:25:34 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 21, 15

18/11/2022 - 14:25:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0099 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:25:35.

18/11/2022 - 14:25:35 Sistema O item 0099 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

18/11/2022 - 14:25:35 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 3,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0099 até 18/11/2022 às 14:30:35.

18/11/2022 - 14:25:35 Sistema O item 0103 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:25:50 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:25:50 Sistema O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:25:51 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:25:51 Sistema O item 0112 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:25:53 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:25:53 Sistema O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:25:54 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:25:54 Sistema O item 0115 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:25:55 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:25:55 Sistema O item 0116 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:25:56 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:25:56 Sistema O item 0117 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:25:57 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:25:57 Sistema O item 0118 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:25:58 Sistema O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:25:58 Sistema O item 0119 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:25:59 Sistema O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:25:59 Sistema O item 0120 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:26:02 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:26:02 Sistema O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:26:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0094 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:26:02.

18/11/2022 - 14:26:02 Sistema O item 0094 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:26:52 Sistema O item 0121 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:26:52 Sistema O item 0121 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:26:53 Sistema O item 0122 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:26:53 Sistema O item 0122 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:26:54 Sistema O item 0123 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:26:54 Sistema O item 0123 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:26:55 Sistema O item 0124 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:26:55 Sistema O item 0124 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:26:55 Sistema O item 0125 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:26:55 Sistema O item 0125 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:26:56 Sistema O item 0126 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:26:56 Sistema O item 0126 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:26:58 Sistema O item 0127 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:26:58 Sistema O item 0127 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:26:59 Sistema O item 0128 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:26:59 Sistema O item 0128 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:26:59 Sistema O item 0129 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:26:59 Sistema O item 0129 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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18/11/2022 - 14:27:00 Sistema O item 0130 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:27:00 Sistema O item 0130 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:29:50 Sistema O item 0099 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 2,94.

18/11/2022 - 14:29:50 Sistema O item 0099 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:40:51 Sistema O item 0111 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:40:51 Sistema O item 0112 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:40:54 Sistema O item 0114 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:40:54 Sistema O item 0115 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:40:57 Sistema O item 0116 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:40:57 Sistema O item 0117 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:40:57 Sistema O item 0118 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:41:00 Sistema O item 0119 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:41:00 Sistema O item 0120 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:41:03 Sistema O item 0113 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:41:54 Sistema O item 0121 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:41:54 Sistema O item 0122 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:41:54 Sistema O item 0123 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:41:57 Sistema O item 0124 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:41:57 Sistema O item 0125 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:41:57 Sistema O item 0126 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:42:00 Sistema O item 0127 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:42:00 Sistema O item 0128 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:42:00 Sistema O item 0129 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:42:00 Sistema O item 0130 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 14:42:33 Sistema Para o item 0120, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:47:34.

18/11/2022 - 14:42:39 Sistema Para o item 0113, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:47:40.

18/11/2022 - 14:42:39 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,08, R$
0,12, R$ 0,14

18/11/2022 - 14:43:30 Sistema Para o item 0127, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:48:31.

18/11/2022 - 14:43:33 Sistema Para o item 0128, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:48:34.

18/11/2022 - 14:43:33 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,06, R$
0,07, R$ 0,08

18/11/2022 - 14:44:00 Sistema Para o item 0125, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:49:01.

18/11/2022 - 14:44:00 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,51, R$
0,59, R$ 0,62

18/11/2022 - 14:44:15 Sistema Para o item 0121, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:49:16.

18/11/2022 - 14:44:15 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,37, R$
1,45

18/11/2022 - 14:44:48 Sistema Para o item 0130, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:49:48.

18/11/2022 - 14:45:42 Sistema Para o item 0126, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:50:43.

18/11/2022 - 14:46:00 Sistema Para o item 0123, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:51:01.

18/11/2022 - 14:46:45 Sistema Para o item 0116, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:51:45.

18/11/2022 - 14:46:54 Sistema Para o item 0124, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:51:55.

18/11/2022 - 14:46:54 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 5,37

18/11/2022 - 14:47:09 Sistema Para o item 0129, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:52:10.

18/11/2022 - 14:47:30 Sistema Para o item 0111, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:52:31.

18/11/2022 - 14:47:30 Sistema Para o item 0112, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:52:31.

18/11/2022 - 14:47:30 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,05, R$
0,08, R$ 0,09

18/11/2022 - 14:47:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0120 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:47:34.

18/11/2022 - 14:47:36 Sistema O item 0120 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:47:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0113 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:47:40.
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18/11/2022 - 14:47:42 Sistema O item 0113 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:48:21 Sistema Para o item 0118, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:53:21.

18/11/2022 - 14:48:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0127 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:48:31.

18/11/2022 - 14:48:33 Sistema O item 0127 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:48:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0128 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:48:34.

18/11/2022 - 14:48:36 Sistema O item 0128 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:49:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0125 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:49:01.

18/11/2022 - 14:49:03 Sistema O item 0125 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:49:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0121 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:49:16.

18/11/2022 - 14:49:18 Sistema O item 0121 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:49:27 Sistema Para o item 0119, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:54:28.

18/11/2022 - 14:49:33 Sistema Para o item 0117, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:54:34.

18/11/2022 - 14:49:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0130 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:49:48.

18/11/2022 - 14:49:48 Sistema O item 0130 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:50:00 Sistema Para o item 0115, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:55:01.

18/11/2022 - 14:50:00 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 35,90, R$
35,92, R$ 45,50

18/11/2022 - 14:50:12 Sistema Para o item 0114, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:55:12.

18/11/2022 - 14:50:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,18

18/11/2022 - 14:50:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0126 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:50:43.

18/11/2022 - 14:50:43 Sistema O item 0126 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:51:00 Sistema Para o item 0122, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 14:56:01.

18/11/2022 - 14:51:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0123 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:51:01.

18/11/2022 - 14:51:03 Sistema O item 0123 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:51:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0116 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:51:45.

18/11/2022 - 14:51:45 Sistema O item 0116 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:51:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0124 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:51:55.

18/11/2022 - 14:51:57 Sistema O item 0124 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:52:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0129 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:52:10.

18/11/2022 - 14:52:12 Sistema O item 0129 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:52:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0111 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:52:31.

18/11/2022 - 14:52:33 Sistema O item 0111 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:52:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0112 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:52:31.

18/11/2022 - 14:52:33 Sistema O item 0112 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:53:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0118 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:53:21.

18/11/2022 - 14:53:22 Sistema O item 0118 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:54:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0119 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:54:28.

18/11/2022 - 14:54:28 Sistema O item 0119 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:54:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0117 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:54:34.

18/11/2022 - 14:54:34 Sistema O item 0117 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:55:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0115 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:55:01.

18/11/2022 - 14:55:01 Sistema O item 0115 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:55:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0114 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:55:12.

18/11/2022 - 14:55:13 Sistema O item 0114 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:56:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0122 foi encerrada em 18/11/2022 às 14:56:01.

18/11/2022 - 14:56:01 Sistema O item 0122 foi encerrado.

18/11/2022 - 14:56:02 Sistema O item 0131 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:02 Sistema O item 0131 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:56:03 Sistema O item 0132 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:03 Sistema O item 0132 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:56:04 Sistema O item 0133 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:04 Sistema O item 0133 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:56:05 Sistema O item 0134 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:05 Sistema O item 0134 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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18/11/2022 - 14:56:06 Sistema O item 0135 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:06 Sistema O item 0135 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:56:08 Sistema O item 0136 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:08 Sistema O item 0136 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:56:09 Sistema O item 0137 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:09 Sistema O item 0137 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:56:10 Sistema O item 0138 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:10 Sistema O item 0138 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:56:11 Sistema O item 0139 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:11 Sistema O item 0139 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:56:11 Sistema O item 0140 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:11 Sistema O item 0140 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:56:25 Sistema O item 0141 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:25 Sistema O item 0141 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:56:26 Sistema O item 0142 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:26 Sistema O item 0142 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:56:27 Sistema O item 0143 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:27 Sistema O item 0143 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:56:29 Sistema O item 0144 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:29 Sistema O item 0144 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:56:30 Sistema O item 0145 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:30 Sistema O item 0145 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:56:31 Sistema O item 0146 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:31 Sistema O item 0146 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:56:31 Sistema O item 0147 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:31 Sistema O item 0147 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:56:32 Sistema O item 0148 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:32 Sistema O item 0148 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:56:32 Sistema O item 0149 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:32 Sistema O item 0149 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 14:56:34 Sistema O item 0150 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 14:56:34 Sistema O item 0150 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:11:02 Sistema O item 0131 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:05 Sistema O item 0132 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:05 Sistema O item 0133 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:05 Sistema O item 0134 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:08 Sistema O item 0135 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:08 Sistema O item 0136 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:11 Sistema O item 0137 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:11 Sistema O item 0138 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:11 Sistema O item 0139 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:11 Sistema O item 0140 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:26 Sistema O item 0141 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:26 Sistema O item 0142 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:29 Sistema O item 0143 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:29 Sistema O item 0144 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:32 Sistema O item 0145 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:32 Sistema O item 0146 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:32 Sistema O item 0147 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:32 Sistema O item 0148 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:32 Sistema O item 0149 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:35 Sistema O item 0150 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:11:56 Sistema Para o item 0133, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:16:57.

18/11/2022 - 15:12:38 Sistema Para o item 0140, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:17:39.

18/11/2022 - 15:13:17 Sistema Para o item 0146, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:18:17.
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18/11/2022 - 15:13:17 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,25, R$
0,26, R$ 0,28

18/11/2022 - 15:13:39 Sistema Para o item 0147, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:18:39.

18/11/2022 - 15:13:44 Sistema Para o item 0132, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:18:45.

18/11/2022 - 15:13:44 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,04, R$
0,05, R$ 0,06

18/11/2022 - 15:13:56 Sistema Para o item 0139, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:18:58.

18/11/2022 - 15:14:32 Sistema Para o item 0145, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:19:33.

18/11/2022 - 15:16:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0133 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:16:57.

18/11/2022 - 15:16:57 Sistema O item 0133 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:17:11 Sistema Para o item 0150, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:22:12.

18/11/2022 - 15:17:26 Sistema Para o item 0149, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:22:27.

18/11/2022 - 15:17:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,67, R$
1,69

18/11/2022 - 15:17:41 Sistema Para o item 0134, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:22:42.

18/11/2022 - 15:17:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0140 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:17:39.

18/11/2022 - 15:17:41 Sistema O item 0140 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:17:50 Sistema Para o item 0138, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:22:50.

18/11/2022 - 15:17:50 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,04, R$
0,05, R$ 0,06

18/11/2022 - 15:17:50 Sistema Para o item 0142, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:22:50.

18/11/2022 - 15:18:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0146 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:18:17.

18/11/2022 - 15:18:17 Sistema O item 0146 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:18:41 Sistema Para o item 0141, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:23:42.

18/11/2022 - 15:18:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0147 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:18:39.

18/11/2022 - 15:18:41 Sistema O item 0147 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:18:47 Sistema Para o item 0135, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:23:47.

18/11/2022 - 15:18:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0132 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:18:45. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 15:18:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0139 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:18:58.

18/11/2022 - 15:18:59 Sistema O item 0139 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:19:05 Sistema O item 0132 foi encerrado em situação de empate.

18/11/2022 - 15:19:18 Sistema Desempate realizado para o item 0132 tem como vencedor o fornecedor com token 21

18/11/2022 - 15:19:18 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 21, 15

18/11/2022 - 15:19:20 Sistema O item 0132 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:19:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0145 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:19:33.

18/11/2022 - 15:19:35 Sistema O item 0145 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:19:50 Sistema Para o item 0148, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:24:51.

18/11/2022 - 15:19:50 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 8,75

18/11/2022 - 15:20:11 Sistema Para o item 0131, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:25:11.

18/11/2022 - 15:20:17 Sistema Para o item 0144, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:25:17.

18/11/2022 - 15:20:17 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,24

18/11/2022 - 15:20:41 Sistema Para o item 0136, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:25:42.

18/11/2022 - 15:20:56 Sistema Para o item 0137, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:25:57.

18/11/2022 - 15:20:56 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,76, R$
7,45, R$ 7,52

18/11/2022 - 15:21:20 Sistema Para o item 0143, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:26:21.

18/11/2022 - 15:22:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0150 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:22:12.

18/11/2022 - 15:22:14 Sistema O item 0150 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:22:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0149 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:22:27.
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18/11/2022 - 15:22:29 Sistema O item 0149 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:22:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0134 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:22:42.

18/11/2022 - 15:22:44 Sistema O item 0134 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:22:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0138 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:22:50. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 15:22:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0142 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:22:50.

18/11/2022 - 15:22:50 Sistema O item 0142 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:23:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0141 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:23:42.

18/11/2022 - 15:23:42 Sistema O item 0141 foi encerrado em situação de empate.

18/11/2022 - 15:23:48 Sistema A fase de lances fechados do item 0135 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:23:47.

18/11/2022 - 15:23:48 Sistema O item 0135 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:24:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0148 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:24:51.

18/11/2022 - 15:24:51 Sistema O item 0148 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:25:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0131 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:25:11.

18/11/2022 - 15:25:12 Sistema O item 0131 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:25:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0144 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:25:17.

18/11/2022 - 15:25:18 Sistema O item 0144 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:25:20 Sistema Desempate realizado para o item 0141 tem como vencedor o fornecedor com token 3

18/11/2022 - 15:25:20 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 3, 16

18/11/2022 - 15:25:21 Sistema O item 0141 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:25:36 Sistema O item 0138 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:25:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0136 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:25:42.

18/11/2022 - 15:25:42 Sistema O item 0136 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:25:48 Sistema O item 0151 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:25:48 Sistema O item 0151 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:25:50 Sistema O item 0152 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:25:50 Sistema O item 0152 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:25:50 Sistema O item 0153 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:25:50 Sistema O item 0153 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:25:50 Sistema O item 0154 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:25:50 Sistema O item 0154 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:25:51 Sistema O item 0155 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:25:51 Sistema O item 0155 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:25:52 Sistema O item 0156 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:25:52 Sistema O item 0156 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:25:53 Sistema O item 0157 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:25:53 Sistema O item 0157 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:25:53 Sistema O item 0158 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:25:53 Sistema O item 0158 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:25:54 Sistema O item 0159 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:25:54 Sistema O item 0159 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:25:55 Sistema O item 0160 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:25:55 Sistema O item 0160 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:25:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0137 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:25:57.

18/11/2022 - 15:25:57 Sistema O item 0137 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:26:12 Sistema O item 0161 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:26:12 Sistema O item 0161 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:26:13 Sistema O item 0162 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:26:13 Sistema O item 0162 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:26:14 Sistema O item 0163 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:26:14 Sistema O item 0163 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:26:14 Sistema O item 0164 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:26:14 Sistema O item 0164 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:26:15 Sistema O item 0165 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:26:15 Sistema O item 0165 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:26:16 Sistema O item 0166 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:26:16 Sistema O item 0166 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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18/11/2022 - 15:26:17 Sistema O item 0167 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:26:17 Sistema O item 0167 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:26:18 Sistema O item 0168 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:26:18 Sistema O item 0168 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:26:19 Sistema O item 0169 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:26:19 Sistema O item 0169 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:26:19 Sistema O item 0170 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:26:19 Sistema O item 0170 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:26:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0143 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:26:21.

18/11/2022 - 15:26:21 Sistema O item 0143 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:40:48 Sistema O item 0151 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:40:51 Sistema O item 0152 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:40:51 Sistema O item 0153 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:40:51 Sistema O item 0154 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:40:51 Sistema O item 0155 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:40:54 Sistema O item 0156 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:40:54 Sistema O item 0157 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:40:54 Sistema O item 0158 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:40:54 Sistema O item 0159 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:40:57 Sistema O item 0160 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:41:12 Sistema O item 0161 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:41:15 Sistema O item 0162 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:41:15 Sistema O item 0163 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:41:15 Sistema O item 0164 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:41:15 Sistema O item 0165 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:41:19 Sistema O item 0166 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:41:19 Sistema O item 0167 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:41:19 Sistema O item 0168 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:41:19 Sistema O item 0169 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:41:19 Sistema O item 0170 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 15:41:37 Sistema Para o item 0156, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:46:37.

18/11/2022 - 15:43:55 Sistema Para o item 0153, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:48:55.

18/11/2022 - 15:44:16 Sistema Para o item 0160, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:49:16.

18/11/2022 - 15:44:22 Sistema Para o item 0170, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:49:22.

18/11/2022 - 15:44:49 Sistema Para o item 0158, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:49:49.

18/11/2022 - 15:45:07 Sistema Para o item 0154, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:50:07.

18/11/2022 - 15:45:13 Sistema Para o item 0167, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:50:13.

18/11/2022 - 15:45:25 Sistema Para o item 0161, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:50:25.

18/11/2022 - 15:45:25 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,07, R$
0,12

18/11/2022 - 15:45:46 Sistema Para o item 0151, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:50:46.

18/11/2022 - 15:46:16 Sistema Para o item 0164, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:51:16.

18/11/2022 - 15:46:16 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,07, R$
0,09

18/11/2022 - 15:46:22 Sistema Para o item 0157, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:51:22.

18/11/2022 - 15:46:28 Sistema Para o item 0155, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:51:28.

18/11/2022 - 15:46:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0156 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:46:37.

18/11/2022 - 15:46:37 Sistema O item 0156 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:46:49 Sistema Para o item 0169, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:51:49.

18/11/2022 - 15:46:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,13, R$
0,14, R$ 0,15
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18/11/2022 - 15:48:07 Sistema Para o item 0162, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:53:07.

18/11/2022 - 15:48:07 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 5,42

18/11/2022 - 15:48:25 Sistema Para o item 0152, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:53:25.

18/11/2022 - 15:48:25 Sistema Para o item 0163, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:53:25.

18/11/2022 - 15:48:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0153 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:48:55.

18/11/2022 - 15:48:55 Sistema O item 0153 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:49:13 Sistema Para o item 0166, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:54:14.

18/11/2022 - 15:49:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0160 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:49:16.

18/11/2022 - 15:49:16 Sistema O item 0160 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:49:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0170 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:49:22.

18/11/2022 - 15:49:22 Sistema O item 0170 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:49:37 Sistema Para o item 0159, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:54:38.

18/11/2022 - 15:49:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0158 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:49:49.

18/11/2022 - 15:49:49 Sistema O item 0158 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:50:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0154 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:50:07.

18/11/2022 - 15:50:07 Sistema O item 0154 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:50:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0167 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:50:13.

18/11/2022 - 15:50:13 Sistema O item 0167 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:50:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0161 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:50:25.

18/11/2022 - 15:50:25 Sistema O item 0161 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:50:34 Sistema Para o item 0168, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:55:35.

18/11/2022 - 15:50:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,10, R$
0,14, R$ 0,15

18/11/2022 - 15:50:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0151 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:50:46.

18/11/2022 - 15:50:46 Sistema O item 0151 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:51:13 Sistema Para o item 0165, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 15:56:14.

18/11/2022 - 15:51:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0164 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:51:16. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 15:51:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0157 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:51:22.

18/11/2022 - 15:51:22 Sistema O item 0157 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:51:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0155 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:51:28.

18/11/2022 - 15:51:28 Sistema O item 0155 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:51:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0169 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:51:49. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 15:52:01 Sistema O item 0164 foi encerrado em situação de empate.

18/11/2022 - 15:52:01 Sistema O item 0169 foi encerrado em situação de empate.

18/11/2022 - 15:52:17 Sistema Desempate realizado para o item 0169 tem como vencedor o fornecedor com token 15

18/11/2022 - 15:52:17 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 15, 20

18/11/2022 - 15:52:19 Sistema O item 0169 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:52:30 Sistema Desempate realizado para o item 0164 tem como vencedor o fornecedor com token 20

18/11/2022 - 15:52:30 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 20, 15

18/11/2022 - 15:52:31 Sistema O item 0164 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:53:03 Sistema O item 0171 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:53:03 Sistema O item 0171 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:53:04 Sistema O item 0172 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:53:04 Sistema O item 0172 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:53:05 Sistema O item 0173 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:53:05 Sistema O item 0173 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:53:06 Sistema O item 0174 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:53:06 Sistema O item 0174 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:53:07 Sistema O item 0175 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:53:07 Sistema O item 0175 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:53:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0162 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:53:07.

18/11/2022 - 15:53:07 Sistema O item 0162 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:53:08 Sistema O item 0176 foi aberto pelo pregoeiro.
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18/11/2022 - 15:53:08 Sistema O item 0176 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:53:09 Sistema O item 0177 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:53:09 Sistema O item 0177 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:53:10 Sistema O item 0178 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:53:10 Sistema O item 0178 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:53:12 Sistema O item 0179 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:53:12 Sistema O item 0179 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:53:13 Sistema O item 0180 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:53:13 Sistema O item 0180 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:53:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0152 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:53:25.

18/11/2022 - 15:53:25 Sistema O item 0152 foi encerrado em situação de empate.

18/11/2022 - 15:53:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0163 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:53:25.

18/11/2022 - 15:53:25 Sistema O item 0163 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:53:26 Sistema O item 0181 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:53:26 Sistema O item 0181 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:53:27 Sistema O item 0182 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:53:27 Sistema O item 0182 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:53:27 Sistema O item 0183 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:53:27 Sistema O item 0183 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:53:28 Sistema O item 0184 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:53:28 Sistema O item 0184 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:53:29 Sistema O item 0185 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:53:29 Sistema O item 0185 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:53:29 Sistema O item 0186 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:53:29 Sistema O item 0186 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:53:31 Sistema O item 0187 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:53:31 Sistema O item 0187 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:53:32 Sistema O item 0188 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:53:32 Sistema O item 0188 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:53:32 Sistema O item 0189 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:53:32 Sistema O item 0189 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:53:33 Sistema O item 0190 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 15:53:33 Sistema O item 0190 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 15:54:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0166 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:54:14.

18/11/2022 - 15:54:16 Sistema O item 0166 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:54:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0159 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:54:38.

18/11/2022 - 15:54:40 Sistema O item 0159 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:55:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0168 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:55:35.

18/11/2022 - 15:55:37 Sistema O item 0168 foi encerrado.

18/11/2022 - 15:56:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0165 foi encerrada em 18/11/2022 às 15:56:14.

18/11/2022 - 15:56:16 Sistema O item 0165 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:08:05 Sistema O item 0171 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:08:05 Sistema O item 0172 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:08:05 Sistema O item 0173 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:08:08 Sistema O item 0174 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:08:08 Sistema O item 0175 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:08:08 Sistema O item 0176 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:08:11 Sistema O item 0177 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:08:11 Sistema O item 0178 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:08:14 Sistema O item 0179 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:08:14 Sistema O item 0180 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:08:26 Sistema O item 0181 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:08:29 Sistema O item 0182 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:08:29 Sistema O item 0183 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:08:29 Sistema O item 0184 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:08:29 Sistema O item 0185 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:08:29 Sistema O item 0186 entrou em tempo aleatório.
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18/11/2022 - 16:08:32 Sistema O item 0187 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:08:32 Sistema O item 0188 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:08:32 Sistema O item 0189 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:08:35 Sistema O item 0190 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:09:41 Sistema Para o item 0175, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:14:42.

18/11/2022 - 16:09:53 Sistema Para o item 0176, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:14:54.

18/11/2022 - 16:10:11 Sistema Para o item 0173, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:15:12.

18/11/2022 - 16:10:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,85, R$
6,86

18/11/2022 - 16:10:32 Sistema Para o item 0188, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:15:32.

18/11/2022 - 16:10:32 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 5,18

18/11/2022 - 16:10:35 Sistema Para o item 0182, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:15:36.

18/11/2022 - 16:10:35 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,30

18/11/2022 - 16:10:53 Sistema Para o item 0174, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:15:54.

18/11/2022 - 16:10:53 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,21, R$
0,23, R$ 0,24

18/11/2022 - 16:10:59 Sistema Para o item 0186, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:16:00.

18/11/2022 - 16:12:11 Sistema Para o item 0178, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:17:13.

18/11/2022 - 16:13:14 Sistema Para o item 0187, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:18:14.

18/11/2022 - 16:13:32 Sistema Para o item 0177, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:18:32.

18/11/2022 - 16:14:38 Sistema Para o item 0180, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:19:39.

18/11/2022 - 16:14:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,56

18/11/2022 - 16:14:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0175 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:14:42.

18/11/2022 - 16:14:44 Sistema O item 0175 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:14:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0176 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:14:54.

18/11/2022 - 16:14:56 Sistema O item 0176 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:15:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0173 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:15:12.

18/11/2022 - 16:15:14 Sistema O item 0173 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:15:23 Sistema Para o item 0185, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:20:23.

18/11/2022 - 16:15:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0188 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:15:32.

18/11/2022 - 16:15:32 Sistema O item 0188 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:15:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0182 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:15:36.

18/11/2022 - 16:15:38 Sistema O item 0182 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:15:56 Sistema Para o item 0190, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:20:56.

18/11/2022 - 16:15:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0174 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:15:54.

18/11/2022 - 16:15:56 Sistema O item 0174 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:16:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0186 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:16:00.

18/11/2022 - 16:16:02 Sistema O item 0186 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:16:14 Sistema Para o item 0179, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:21:15.

18/11/2022 - 16:16:41 Sistema Para o item 0172, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:21:41.

18/11/2022 - 16:16:41 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,82

18/11/2022 - 16:17:02 Sistema Para o item 0189, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:22:03.

18/11/2022 - 16:17:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0178 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:17:13.

18/11/2022 - 16:17:15 Sistema O item 0178 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:17:20 Sistema Para o item 0184, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:22:21.

18/11/2022 - 16:17:20 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,15, R$
0,16, R$ 0,17

18/11/2022 - 16:17:26 Sistema Para o item 0181, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:22:27.
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18/11/2022 - 16:17:32 Sistema Para o item 0183, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:22:33.

18/11/2022 - 16:17:32 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,16

18/11/2022 - 16:17:41 Sistema Para o item 0171, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:22:42.

18/11/2022 - 16:17:41 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,12

18/11/2022 - 16:18:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0187 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:18:14.

18/11/2022 - 16:18:14 Sistema O item 0187 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:18:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0177 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:18:32.

18/11/2022 - 16:18:32 Sistema O item 0177 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:19:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0180 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:19:39.

18/11/2022 - 16:19:39 Sistema O item 0180 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:20:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0185 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:20:23.

18/11/2022 - 16:20:24 Sistema O item 0185 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:20:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0190 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:20:56.

18/11/2022 - 16:20:57 Sistema O item 0190 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:21:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0179 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:21:15.

18/11/2022 - 16:21:15 Sistema O item 0179 foi encerrado em situação de empate.

18/11/2022 - 16:21:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0172 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:21:41.

18/11/2022 - 16:21:42 Sistema O item 0172 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:22:03 Sistema A fase de lances fechados do item 0189 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:22:03.

18/11/2022 - 16:22:03 Sistema O item 0189 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:22:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0184 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:22:21.

18/11/2022 - 16:22:21 Sistema O item 0184 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:22:26 Sistema Desempate realizado para o item 0179 tem como vencedor o fornecedor com token 8

18/11/2022 - 16:22:26 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 8, 21

18/11/2022 - 16:22:27 Sistema O item 0179 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:22:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0181 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:22:27.

18/11/2022 - 16:22:27 Sistema O item 0181 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:22:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0183 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:22:33.

18/11/2022 - 16:22:33 Sistema O item 0183 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:22:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0171 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:22:42.

18/11/2022 - 16:22:42 Sistema O item 0171 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:22:43 Sistema O item 0191 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:22:43 Sistema O item 0191 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:22:44 Sistema O item 0192 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:22:44 Sistema O item 0192 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:22:45 Sistema O item 0193 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:22:45 Sistema O item 0193 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:22:46 Sistema O item 0194 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:22:46 Sistema O item 0194 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:22:47 Sistema O item 0195 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:22:47 Sistema O item 0195 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:22:47 Sistema O item 0196 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:22:47 Sistema O item 0196 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:22:48 Sistema O item 0197 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:22:48 Sistema O item 0197 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:22:49 Sistema O item 0198 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:22:49 Sistema O item 0198 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:22:50 Sistema O item 0199 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:22:50 Sistema O item 0199 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:22:50 Sistema O item 0200 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:22:50 Sistema O item 0200 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:23:06 Sistema O item 0201 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:23:06 Sistema O item 0201 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:23:07 Sistema O item 0202 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:23:07 Sistema O item 0202 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:23:08 Sistema O item 0203 foi aberto pelo pregoeiro.
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18/11/2022 - 16:23:08 Sistema O item 0203 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:23:09 Sistema O item 0204 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:23:09 Sistema O item 0204 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:23:10 Sistema O item 0205 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:23:10 Sistema O item 0205 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:23:11 Sistema O item 0206 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:23:11 Sistema O item 0206 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:23:12 Sistema O item 0207 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:23:12 Sistema O item 0207 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:23:13 Sistema O item 0208 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:23:13 Sistema O item 0208 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:23:14 Sistema O item 0209 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:23:14 Sistema O item 0209 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:23:15 Sistema O item 0210 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:23:15 Sistema O item 0210 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:37:43 Sistema O item 0191 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:37:46 Sistema O item 0192 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:37:46 Sistema O item 0193 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:37:46 Sistema O item 0194 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:37:49 Sistema O item 0195 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:37:49 Sistema O item 0196 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:37:49 Sistema O item 0197 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:37:49 Sistema O item 0198 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:37:52 Sistema O item 0199 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:37:52 Sistema O item 0200 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:38:07 Sistema O item 0201 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:38:07 Sistema O item 0202 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:38:10 Sistema O item 0203 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:38:10 Sistema O item 0204 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:38:10 Sistema O item 0205 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:38:13 Sistema O item 0206 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:38:13 Sistema O item 0207 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:38:13 Sistema O item 0208 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:38:16 Sistema O item 0209 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:38:16 Sistema O item 0210 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 16:39:13 Sistema Para o item 0199, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:44:13.

18/11/2022 - 16:39:31 Sistema Para o item 0207, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:44:31.

18/11/2022 - 16:39:31 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,04, R$
0,05, R$ 0,06

18/11/2022 - 16:40:01 Sistema Para o item 0209, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:45:01.

18/11/2022 - 16:40:07 Sistema Para o item 0198, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:45:07.

18/11/2022 - 16:40:16 Sistema Para o item 0202, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:45:16.

18/11/2022 - 16:40:16 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,61

18/11/2022 - 16:40:40 Sistema Para o item 0191, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:45:40.

18/11/2022 - 16:40:40 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,10, R$
0,12, R$ 0,14

18/11/2022 - 16:41:52 Sistema Para o item 0193, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:46:52.

18/11/2022 - 16:42:01 Sistema Para o item 0210, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:47:01.

18/11/2022 - 16:43:04 Sistema Para o item 0201, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:48:05.

18/11/2022 - 16:43:04 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,55, R$
12,53

18/11/2022 - 16:43:22 Sistema Para o item 0192, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:48:23.

18/11/2022 - 16:43:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,48
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18/11/2022 - 16:44:10 Sistema Para o item 0203, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:49:10.

18/11/2022 - 16:44:13 Sistema Para o item 0197, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:49:14.

18/11/2022 - 16:44:13 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 7,26

18/11/2022 - 16:44:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0199 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:44:13.

18/11/2022 - 16:44:13 Sistema O item 0199 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:44:22 Sistema Para o item 0196, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:49:23.

18/11/2022 - 16:44:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,21, R$
0,23

18/11/2022 - 16:44:31 Sistema Para o item 0194, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:49:31.

18/11/2022 - 16:44:31 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,49, R$
2,50, R$ 2,52

18/11/2022 - 16:44:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0207 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:44:31.

18/11/2022 - 16:44:31 Sistema O item 0207 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:45:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0209 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:45:01.

18/11/2022 - 16:45:01 Sistema O item 0209 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:45:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0198 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:45:07.

18/11/2022 - 16:45:07 Sistema O item 0198 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:45:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0202 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:45:16.

18/11/2022 - 16:45:16 Sistema O item 0202 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:45:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0191 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:45:40.

18/11/2022 - 16:45:40 Sistema O item 0191 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:46:01 Sistema Para o item 0195, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:51:01.

18/11/2022 - 16:46:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,13, R$
0,16, R$ 0,17

18/11/2022 - 16:46:28 Sistema Para o item 0208, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:51:29.

18/11/2022 - 16:46:31 Sistema Para o item 0204, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:51:32.

18/11/2022 - 16:46:31 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,08, R$
0,10, R$ 0,11

18/11/2022 - 16:46:46 Sistema Para o item 0205, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:51:47.

18/11/2022 - 16:46:46 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,16, R$
0,17, R$ 0,19

18/11/2022 - 16:46:49 Sistema Para o item 0200, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:51:50.

18/11/2022 - 16:46:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,06

18/11/2022 - 16:46:49 Sistema Para o item 0206, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 16:51:50.

18/11/2022 - 16:46:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0193 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:46:52.

18/11/2022 - 16:46:52 Sistema O item 0193 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:47:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0210 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:47:01.

18/11/2022 - 16:47:02 Sistema O item 0210 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:48:07 Sistema A fase de lances fechados do item 0201 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:48:05.

18/11/2022 - 16:48:07 Sistema O item 0201 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:48:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0192 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:48:23.

18/11/2022 - 16:48:23 Sistema O item 0192 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:49:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0203 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:49:10.

18/11/2022 - 16:49:10 Sistema O item 0203 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:49:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0197 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:49:14.

18/11/2022 - 16:49:16 Sistema O item 0197 foi encerrado em situação de empate.

18/11/2022 - 16:49:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0196 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:49:23.

18/11/2022 - 16:49:25 Sistema O item 0196 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:49:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0194 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:49:31.

18/11/2022 - 16:49:31 Sistema O item 0194 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:51:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0195 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:51:01.

18/11/2022 - 16:51:01 Sistema O item 0195 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:51:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0208 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:51:29.

18/11/2022 - 16:51:31 Sistema O item 0208 foi encerrado.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 840 de 863

18/11/2022 - 16:51:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0204 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:51:32.

18/11/2022 - 16:51:34 Sistema O item 0204 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:51:48 Sistema Desempate realizado para o item 0197 tem como vencedor o fornecedor com token 18

18/11/2022 - 16:51:48 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 18, 14

18/11/2022 - 16:51:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0205 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:51:47.

18/11/2022 - 16:51:49 Sistema O item 0205 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:51:50 Sistema O item 0197 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

18/11/2022 - 16:51:50 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2,80 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0197 até 18/11/2022 às 16:56:49.

18/11/2022 - 16:51:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0200 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:51:50.

18/11/2022 - 16:51:52 Sistema O item 0200 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:51:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0206 foi encerrada em 18/11/2022 às 16:51:50.

18/11/2022 - 16:51:52 Sistema O item 0206 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:52:05 Sistema O item 0197 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1,80.

18/11/2022 - 16:52:05 Sistema O item 0197 foi encerrado.

18/11/2022 - 16:52:25 Sistema O item 0211 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:25 Sistema O item 0211 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:52:26 Sistema O item 0212 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:26 Sistema O item 0212 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:52:27 Sistema O item 0213 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:27 Sistema O item 0213 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:52:29 Sistema O item 0214 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:29 Sistema O item 0214 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:52:30 Sistema O item 0215 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:30 Sistema O item 0215 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:52:31 Sistema O item 0216 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:31 Sistema O item 0216 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:52:32 Sistema O item 0217 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:32 Sistema O item 0217 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:52:33 Sistema O item 0218 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:33 Sistema O item 0218 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:52:34 Sistema O item 0219 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:34 Sistema O item 0219 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:52:35 Sistema O item 0220 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:35 Sistema O item 0220 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:52:43 Sistema O item 0221 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:43 Sistema O item 0221 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:52:44 Sistema O item 0222 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:44 Sistema O item 0222 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:52:45 Sistema O item 0223 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:45 Sistema O item 0223 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:52:46 Sistema O item 0224 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:46 Sistema O item 0224 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:52:47 Sistema O item 0225 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:47 Sistema O item 0225 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:52:48 Sistema O item 0226 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:48 Sistema O item 0226 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:52:50 Sistema O item 0227 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:50 Sistema O item 0227 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:52:51 Sistema O item 0228 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:51 Sistema O item 0228 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:52:53 Sistema O item 0229 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:53 Sistema O item 0229 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:52:54 Sistema O item 0230 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:52:54 Sistema O item 0230 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:53:44 Sistema O item 0231 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:53:44 Sistema O item 0231 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2022 às 10:52:34.
Código verificador: 3E7659

Página 841 de 863

18/11/2022 - 16:53:45 Sistema O item 0232 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:53:45 Sistema O item 0232 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:53:46 Sistema O item 0233 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:53:46 Sistema O item 0233 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:53:47 Sistema O item 0234 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:53:47 Sistema O item 0234 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:53:48 Sistema O item 0235 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:53:48 Sistema O item 0235 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:53:49 Sistema O item 0236 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:53:49 Sistema O item 0236 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:53:50 Sistema O item 0237 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:53:50 Sistema O item 0237 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:53:51 Sistema O item 0238 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:53:51 Sistema O item 0238 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 16:53:51 Sistema O item 0239 foi aberto pelo pregoeiro.

18/11/2022 - 16:53:51 Sistema O item 0239 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

18/11/2022 - 17:07:26 Sistema O item 0211 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:07:26 Sistema O item 0212 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:07:29 Sistema O item 0213 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:07:29 Sistema O item 0214 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:07:32 Sistema O item 0215 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:07:32 Sistema O item 0216 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:07:32 Sistema O item 0217 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:07:35 Sistema O item 0218 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:07:35 Sistema O item 0219 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:07:35 Sistema O item 0220 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:07:44 Sistema O item 0221 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:07:44 Sistema O item 0222 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:07:47 Sistema O item 0223 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:07:47 Sistema O item 0224 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:07:47 Sistema O item 0225 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:07:50 Sistema O item 0226 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:07:50 Sistema O item 0227 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:07:53 Sistema O item 0228 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:07:53 Sistema O item 0229 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:07:56 Sistema O item 0230 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:08:44 Sistema O item 0231 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:08:48 Sistema O item 0232 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:08:48 Sistema O item 0233 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:08:48 Sistema O item 0234 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:08:48 Sistema O item 0235 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:08:51 Sistema O item 0236 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:08:51 Sistema O item 0237 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:08:51 Sistema O item 0238 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:08:51 Sistema O item 0239 entrou em tempo aleatório.

18/11/2022 - 17:08:51 Sistema Para o item 0220, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:13:51.

18/11/2022 - 17:09:09 Sistema Para o item 0217, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:14:09.

18/11/2022 - 17:09:09 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,10, R$
0,11, R$ 0,12

18/11/2022 - 17:09:33 Sistema Para o item 0215, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:14:33.

18/11/2022 - 17:09:51 Sistema Para o item 0216, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:14:51.

18/11/2022 - 17:10:00 Sistema Para o item 0226, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:15:00.

18/11/2022 - 17:10:18 Sistema Para o item 0222, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:15:18.

18/11/2022 - 17:10:18 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,91
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18/11/2022 - 17:10:45 Sistema Para o item 0221, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:15:45.

18/11/2022 - 17:10:45 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 55,30

18/11/2022 - 17:11:42 Sistema Para o item 0232, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:16:42.

18/11/2022 - 17:11:42 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 8,61

18/11/2022 - 17:12:15 Sistema Para o item 0218, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:17:15.

18/11/2022 - 17:12:15 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,08, R$
0,12, R$ 0,13

18/11/2022 - 17:12:21 Sistema Para o item 0219, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:17:21.

18/11/2022 - 17:12:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,21, R$
0,22, R$ 0,25

18/11/2022 - 17:12:21 Sistema Para o item 0227, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:17:21.

18/11/2022 - 17:12:42 Sistema Para o item 0228, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:17:42.

18/11/2022 - 17:12:45 Sistema Para o item 0224, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:17:45.

18/11/2022 - 17:12:45 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 7,02

18/11/2022 - 17:13:27 Sistema Para o item 0223, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:18:27.

18/11/2022 - 17:13:27 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,12, R$
10,34

18/11/2022 - 17:13:45 Sistema Para o item 0211, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:18:45.

18/11/2022 - 17:13:45 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,33, R$
1,63

18/11/2022 - 17:13:45 Sistema Para o item 0235, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:18:45.

18/11/2022 - 17:13:45 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,16, R$
4,17, R$ 4,23

18/11/2022 - 17:13:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0220 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:13:51.

18/11/2022 - 17:13:51 Sistema O item 0220 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:14:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0217 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:14:09.

18/11/2022 - 17:14:09 Sistema O item 0217 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:14:24 Sistema Para o item 0212, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:19:24.

18/11/2022 - 17:14:24 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,97, R$
2,97

18/11/2022 - 17:14:24 Sistema Para o item 0236, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:19:24.

18/11/2022 - 17:14:24 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 22,53

18/11/2022 - 17:14:33 Sistema A fase de lances fechados do item 0215 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:14:33.

18/11/2022 - 17:14:33 Sistema O item 0215 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:14:51 Sistema Para o item 0229, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:19:51.

18/11/2022 - 17:14:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0216 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:14:51.

18/11/2022 - 17:14:51 Sistema O item 0216 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:15:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0226 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:15:00.

18/11/2022 - 17:15:00 Sistema O item 0226 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:15:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0222 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:15:18.

18/11/2022 - 17:15:18 Sistema O item 0222 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:15:21 Sistema Para o item 0230, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:20:21.

18/11/2022 - 17:15:21 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,62

18/11/2022 - 17:15:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0221 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:15:45.

18/11/2022 - 17:15:45 Sistema O item 0221 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:15:48 Sistema Para o item 0233, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:20:49.

18/11/2022 - 17:16:24 Sistema Para o item 0213, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:21:24.

18/11/2022 - 17:16:24 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,74, R$
1,75, R$ 1,83

18/11/2022 - 17:16:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0232 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:16:42. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
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18/11/2022 - 17:16:54 Sistema Para o item 0214, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:21:54.

18/11/2022 - 17:16:57 Sistema Para o item 0239, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:21:57.

18/11/2022 - 17:17:12 Sistema Para o item 0225, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:22:12.

18/11/2022 - 17:17:12 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 7,74

18/11/2022 - 17:17:15 Sistema A fase de lances fechados do item 0218 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:17:15.

18/11/2022 - 17:17:15 Sistema O item 0218 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:17:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0219 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:17:21.

18/11/2022 - 17:17:21 Sistema O item 0219 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:17:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0227 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:17:21.

18/11/2022 - 17:17:21 Sistema O item 0227 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:17:24 Sistema Para o item 0238, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:22:25.

18/11/2022 - 17:17:42 Sistema Para o item 0234, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:22:43.

18/11/2022 - 17:17:42 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 0,06, R$
0,07

18/11/2022 - 17:17:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0228 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:17:42.

18/11/2022 - 17:17:42 Sistema O item 0228 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:17:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0224 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:17:45.

18/11/2022 - 17:17:45 Sistema O item 0224 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:18:15 Sistema Para o item 0237, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:23:16.

18/11/2022 - 17:18:15 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 4,80, R$
5,59

18/11/2022 - 17:18:21 Sistema O item 0232 foi encerrado em situação de empate.

18/11/2022 - 17:18:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0223 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:18:27.

18/11/2022 - 17:18:28 Sistema O item 0223 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:18:30 Sistema Desempate realizado para o item 0232 tem como vencedor o fornecedor com token 14

18/11/2022 - 17:18:30 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 14, 18

18/11/2022 - 17:18:30 Sistema O item 0232 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:18:33 Sistema Para o item 0231, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2022 às 17:23:34.

18/11/2022 - 17:18:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0211 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:18:45.

18/11/2022 - 17:18:45 Sistema O item 0211 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:18:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0235 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:18:45.

18/11/2022 - 17:18:45 Sistema O item 0235 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:19:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0212 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:19:24.

18/11/2022 - 17:19:24 Sistema O item 0212 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:19:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0236 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:19:24.

18/11/2022 - 17:19:24 Sistema O item 0236 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:19:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0229 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:19:51.

18/11/2022 - 17:19:51 Sistema O item 0229 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:20:21 Sistema A fase de lances fechados do item 0230 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:20:21.

18/11/2022 - 17:20:21 Sistema O item 0230 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:20:51 Sistema A fase de lances fechados do item 0233 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:20:49.

18/11/2022 - 17:20:51 Sistema O item 0233 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:21:24 Sistema A fase de lances fechados do item 0213 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:21:24.

18/11/2022 - 17:21:24 Sistema O item 0213 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:21:54 Sistema A fase de lances fechados do item 0214 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:21:54.

18/11/2022 - 17:21:54 Sistema O item 0214 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:21:57 Sistema A fase de lances fechados do item 0239 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:21:57.

18/11/2022 - 17:21:57 Sistema O item 0239 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:22:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0225 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:22:12.

18/11/2022 - 17:22:12 Sistema O item 0225 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:22:27 Sistema A fase de lances fechados do item 0238 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:22:25.

18/11/2022 - 17:22:27 Sistema O item 0238 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:22:45 Sistema A fase de lances fechados do item 0234 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:22:43. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

18/11/2022 - 17:23:18 Sistema A fase de lances fechados do item 0237 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:23:16.
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18/11/2022 - 17:23:18 Sistema O item 0237 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:23:36 Sistema A fase de lances fechados do item 0231 foi encerrada em 18/11/2022 às 17:23:34.

18/11/2022 - 17:23:36 Sistema O item 0231 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:23:51 Sistema O item 0234 foi encerrado em situação de empate.

18/11/2022 - 17:24:29 Sistema Desempate realizado para o item 0234 tem como vencedor o fornecedor com token 21

18/11/2022 - 17:24:29 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 21, 15

18/11/2022 - 17:24:30 Sistema O item 0234 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:28:09 Sistema Desempate realizado para o item 0152 tem como vencedor o fornecedor com token 21

18/11/2022 - 17:28:09 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 21, 8

18/11/2022 - 17:28:10 Sistema O item 0152 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

18/11/2022 - 17:28:10 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 6,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0152 até 18/11/2022 às 17:33:10.

18/11/2022 - 17:33:13 Sistema O item 0152 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

18/11/2022 - 17:33:13 Sistema O item 0152 foi encerrado.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0001 teve como arrematante NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP/SS
com lance de R$ 4,99.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0002 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 7,85.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0003 teve como arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares - Ltda/Eireli com lance de R$
5,22.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0004 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 8,72.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0005 teve como arrematante CECHETTI & KEDIZ – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP - LTDA - EPP/SS com lance de R$ 8,76.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0006 teve como arrematante CECHETTI & KEDIZ – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP - LTDA - EPP/SS com lance de R$ 12,35.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0007 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,23.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0008 teve como arrematante Drogafonte Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0009 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,04.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0010 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,18.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0011 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,13.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0012 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 1,49.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0013 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 5,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0014 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,03.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0015 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 4,08.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0016 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 1,09.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0017 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,37.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0018 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 5,04.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0019 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,80.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0020 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,32.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0021 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 1,35.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0022 teve como arrematante c j a parente - EPP/SS com lance de R$ 0,60.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0023 teve como arrematante c j a parente - EPP/SS com lance de R$ 2,10.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0024 teve como arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- EPP/SS com lance de R$ 0,60.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0025 teve como arrematante c j a parente - EPP/SS com lance de R$ 41,80.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0026 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 3,50.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0027 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 4,90.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0028 teve como arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 8,98.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0029 teve como arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,98.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0030 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 5,23.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0031 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 2,28.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0032 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 9,90.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0033 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,26.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0034 teve como arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares - Ltda/Eireli com lance de R$
5,22.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0035 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 5,99.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0036 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,47.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0037 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 3,23.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0038 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,09.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0039 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,04.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0040 teve como arrematante CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,10.
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18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0041 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,04.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0042 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,06.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0043 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,52.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0044 teve como arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares - Ltda/Eireli com lance de R$
7,76.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0045 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,79.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0046 teve como arrematante Drogafonte Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,50.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0047 teve como arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 8,40.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0048 teve como arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 8,60.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0049 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 7,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0050 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,90.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0051 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 9,30.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0052 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 2,19.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0053 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 1,50.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0054 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 3,70.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0055 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 7,25.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0056 teve como arrematante Drogafonte Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,25.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0057 teve como arrematante PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME - ME com lance de R$
3,20.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0058 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,10.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0059 teve como arrematante STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA -
Ltda/Eireli com lance de R$ 0,03.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0060 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,04.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0061 teve como arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares - Ltda/Eireli com lance de R$
4,06.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0062 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 4,50.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0063 teve como arrematante GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- ME com lance de R$ 0,20.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0064 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,10.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0065 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,05.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0066 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,05.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0067 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 11,90.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0068 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,50.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0069 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 4,25.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0070 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 3,85.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0071 teve como arrematante CECHETTI & KEDIZ – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO EPP - LTDA - EPP/SS com lance de R$ 4,89.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0072 teve como arrematante Drogafonte Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,10.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0073 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,32.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0074 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 13,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0075 teve como arrematante ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA - ME com lance de R$ 1,29.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0076 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 4,90.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0077 teve como arrematante Drogafonte Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,10.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0078 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,33.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0079 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,20.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0080 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,17.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0081 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 6,30.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0082 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,36.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0083 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 3,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0084 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 5,46.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0085 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 1,99.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0086 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 6,30.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0087 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,38.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0088 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,04.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0089 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 1,10.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0090 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,85.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0091 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 15,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0092 teve como arrematante c j a parente - EPP/SS com lance de R$ 0,25.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0093 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,12.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0094 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 1,90.
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18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0095 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 1,80.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0096 teve como arrematante Drogafonte Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,60.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0097 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 1,82.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0098 teve como arrematante GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- ME com lance de R$ 2,56.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0099 teve como arrematante PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME - ME com lance de R$
2,94.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0100 teve como arrematante Drogafonte Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,60.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0101 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,05.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0102 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,10.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0103 teve como arrematante Drogafonte Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,08.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0104 teve como arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,47.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0105 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 7,45.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0106 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 19,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0107 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,07.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0108 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 1,52.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0109 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,14.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0110 teve como arrematante Drogafonte Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0111 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 3,90.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0112 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,03.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0113 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,06.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0114 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,10.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0115 teve como arrematante PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME - ME com lance de R$
22,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0116 teve como arrematante PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME - ME com lance de R$
24,10.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0117 teve como arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 27,50.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0118 teve como arrematante PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME - ME com lance de R$
32,10.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0119 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,80.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0120 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 5,10.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0121 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,15.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0122 teve como arrematante c j a parente - EPP/SS com lance de R$ 0,20.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0123 teve como arrematante c j a parente - EPP/SS com lance de R$ 9,40.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0124 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,75.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0125 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,42.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0126 teve como arrematante Drogafonte Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 5,60.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0127 teve como arrematante POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,51.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0128 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,04.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0129 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 1,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0130 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,75.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0131 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,75.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0132 teve como arrematante Drogafonte Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,03.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0133 teve como arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,65.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0134 teve como arrematante POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,68.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0135 teve como arrematante POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,30.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0136 teve como arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME com
lance de R$ 12,29.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0137 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 3,90.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0138 teve como arrematante Drogafonte Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,03.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0139 teve como arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 3,49.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0140 teve como arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 5,95.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0141 teve como arrematante GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- ME com lance de R$ 7,69.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0142 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 2,50.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0143 teve como arrematante POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,77.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0144 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,18.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0145 teve como arrematante POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,22.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0146 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,19.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0147 teve como arrematante POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 265,00.
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18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0148 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 6,09.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0149 teve como arrematante c j a parente - EPP/SS com lance de R$ 1,10.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0150 teve como arrematante GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- ME com lance de R$ 1,19.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0151 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,30.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0152 teve como arrematante Drogafonte Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 6,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0153 teve como arrematante Drogafonte Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,66.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0154 teve como arrematante GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- ME com lance de R$ 0,23.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0155 teve como arrematante GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- ME com lance de R$ 0,23.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0156 teve como arrematante GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- ME com lance de R$ 0,26.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0157 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 2,48.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0158 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 35,50.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0159 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 6,90.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0160 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 6,90.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0161 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,02.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0162 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 3,68.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0163 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,29.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0164 teve como arrematante STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA -
Ltda/Eireli com lance de R$ 0,06.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0165 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 1,90.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0166 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,26.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0167 teve como arrematante POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,77.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0168 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,07.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0169 teve como arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares - Ltda/Eireli com lance de R$
0,10.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0170 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,49.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0171 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,80.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0172 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,55.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0173 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 5,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0174 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,15.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0175 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 6,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0176 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,05.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0177 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 7,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0178 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 2,35.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0179 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 7,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0180 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 1,70.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0181 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,90.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0182 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,12.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0183 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,08.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0184 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,07.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0185 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 1,75.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0186 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 3,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0187 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 4,99.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0188 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 1,50.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0189 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 3,50.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0190 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,05.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0191 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,07.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0192 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,27.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0193 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,97.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0194 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 1,29.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0195 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,09.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0196 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,12.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0197 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 1,80.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0198 teve como arrematante c j a parente - EPP/SS com lance de R$ 1,80.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0199 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 2,90.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0200 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,04.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0201 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 4,90.
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18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0202 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 4,90.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0203 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,18.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0204 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,05.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0205 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,09.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0206 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 1,90.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0207 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,01.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0208 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,08.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0209 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,09.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0210 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 2,90.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0211 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,65.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0212 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 1,40.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0213 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,90.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0214 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 3,10.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0215 teve como arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME com
lance de R$ 0,17.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0216 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 1,72.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0217 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 0,02.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0218 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,05.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0219 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,15.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0220 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 7,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0221 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 20,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0222 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 2,10.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0223 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 6,37.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0224 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 3,85.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0225 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 6,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0226 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 1,90.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0227 teve como arrematante c j a parente - EPP/SS com lance de R$ 4,50.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0228 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 5,90.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0229 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,20.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0230 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,42.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0231 teve como arrematante c j a parente - EPP/SS com lance de R$ 28,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0232 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 5,59.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0233 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 1,00.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0234 teve como arrematante Drogafonte Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,04.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0235 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 1,40.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0236 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 7,90.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0237 teve como arrematante JES FONSECA COMERCIO - EPP/SS com lance de R$ 1,20.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0238 teve como arrematante c j a parente - EPP/SS com lance de R$ 0,21.

18/11/2022 - 17:34:46 Sistema O item 0239 teve como arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP - EPP/SS com lance de R$ 2,20.

18/11/2022 - 17:34:54 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

18/11/2022 - 17:35:46 Pregoeiro Senhores, a sessão será suspensa e será reaberta no dia 21/11 as 10:00 horas.

18/11/2022 - 17:39:50 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0002: PREZADOS, OFERTAMOS OS MELHORES VALORES PARA TODOS OS ITENS
ARREMATADOS NESTE CERTAME. AGRADECEMOS A COMPREENSÃO.

18/11/2022 - 17:44:24 F. PHENIX HOSPITALAR... Documentação Item 0007: Sr Pregoeiro, já estamos no nossos melhores preços, impossível negociação para
esses itens.

18/11/2022 - 17:46:37 F. POLYMEDH.EIRELI Negociação Item 0127: INFORMAMOS QUE ESTAMOS NO MENOR VALOR PARA O ITEM EM
REFERENCIA

18/11/2022 - 17:46:44 F. POLYMEDH.EIRELI Negociação Item 0134: INFORMAMOS QUE ESTAMOS NO MENOR VALOR PARA O ITEM EM
REFERENCIA

18/11/2022 - 17:46:49 F. POLYMEDH.EIRELI Negociação Item 0134: INFORMAMOS QUE ESTAMOS NO MENOR VALOR PARA O ITEM EM
REFERENCIA

18/11/2022 - 17:46:56 F. POLYMEDH.EIRELI Negociação Item 0135: INFORMAMOS QUE ESTAMOS NO MENOR VALOR PARA O ITEM EM
REFERENCIA

18/11/2022 - 17:47:15 F. POLYMEDH.EIRELI Negociação Item 0143: INFORMAMOS QUE ESTAMOS NO MENOR VALOR PARA O ITEM EM
REFERENCIA

18/11/2022 - 17:47:29 F. POLYMEDH.EIRELI Negociação Item 0145: INFORMAMOS QUE ESTAMOS NO MENOR VALOR PARA O ITEM EM
REFERENCIA

18/11/2022 - 17:47:38 F. POLYMEDH.EIRELI Negociação Item 0147: INFORMAMOS QUE ESTAMOS NO MENOR VALOR PARA O ITEM EM
REFERENCIA

18/11/2022 - 17:48:04 F. POLYMEDH.EIRELI Negociação Item 0167: INFORMAMOS QUE ESTAMOS NO MENOR VALOR PARA O ITEM EM
REFERENCIA

18/11/2022 - 17:49:04 F. R C Zagallo Marqu... Negociação Item 0028: Já estamos no nosso menor lance para o item
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18/11/2022 - 17:49:16 F. R C Zagallo Marqu... Negociação Item 0029: Já estamos no nosso menor lance para o item

18/11/2022 - 17:49:26 F. R C Zagallo Marqu... Negociação Item 0047: Já estamos no nosso menor lance para o item

18/11/2022 - 17:50:00 F. R C Zagallo Marqu... Negociação Item 0048: Já estamos no nosso menor lance para o item

18/11/2022 - 17:50:14 F. R C Zagallo Marqu... Negociação Item 0104: Já estamos no nosso menor lance para o item

18/11/2022 - 17:51:05 F. R C Zagallo Marqu... Negociação Item 0117: Já estamos no nosso menor lance para o item

18/11/2022 - 17:51:37 F. R C Zagallo Marqu... Negociação Item 0133: Já estamos no nosso menor lance para o item

18/11/2022 - 17:51:52 F. R C Zagallo Marqu... Negociação Item 0139: Já estamos no nosso menor lance para o item

18/11/2022 - 17:52:01 F. R C Zagallo Marqu... Negociação Item 0140: Já estamos no nosso menor lance para o item

18/11/2022 - 17:52:31 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

18/11/2022 - 18:11:19 Sistema A proposta readequada do item 0127 foi anexada ao processo.

18/11/2022 - 18:11:32 Sistema A proposta readequada do item 0134 foi anexada ao processo.

18/11/2022 - 18:12:18 Sistema A proposta readequada do item 0135 foi anexada ao processo.

18/11/2022 - 18:12:41 Sistema A proposta readequada do item 0143 foi anexada ao processo.

18/11/2022 - 18:12:48 Sistema A proposta readequada do item 0145 foi anexada ao processo.

18/11/2022 - 18:13:01 Sistema A proposta readequada do item 0147 foi anexada ao processo.

18/11/2022 - 18:13:17 Sistema A proposta readequada do item 0167 foi anexada ao processo.

18/11/2022 - 23:57:49 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

18/11/2022 - 23:58:31 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.

18/11/2022 - 23:58:44 Sistema A proposta readequada do item 0071 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 08:02:24 Sistema A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 08:04:23 F. EXEMPLARMED
COMER...

Documentação Item 0024: Bom dia, solicitamos desclassificação do item 24, conforme arquivo em anexo.
Agradecemos a compreensão e pedimos que seja repassado ao próximo colocado

21/11/2022 - 08:34:29 Sistema A proposta readequada do item 0063 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 08:34:58 Sistema A proposta readequada do item 0098 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 08:35:16 Sistema A proposta readequada do item 0141 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 08:35:30 Sistema A proposta readequada do item 0150 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 08:35:46 Sistema A proposta readequada do item 0154 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 08:35:59 Sistema A proposta readequada do item 0155 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 08:36:15 Sistema A proposta readequada do item 0156 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 08:40:50 Sistema A proposta readequada do item 0059 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 08:41:04 Sistema A proposta readequada do item 0164 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 08:46:12 F. CECHETTI & KEDIZ ... Documentação Item 0005: Bom dia! já estamos em nosso melhor valor.

21/11/2022 - 08:46:25 F. CECHETTI & KEDIZ ... Documentação Item 0006: Bom dia! já estamos em nosso melhor valor.

21/11/2022 - 08:47:24 F. CECHETTI & KEDIZ ... Documentação Item 0071: Bom dia! já estamos em nosso melhor valor.

21/11/2022 - 08:48:02 F. ALMEIDA FARMACEUT... Negociação Item 0075: Bom dia sr. pregoeiro (a) Solicitamos desclassificação do item devido ao envio de um
lance inexequivel.

21/11/2022 - 09:25:40 F. 3MED DISTRIBUIDOR... Negociação Item 0136: Bom dia Sr pregoeiro, solicito a desclassificação deste item pois foi cotado
erroneamente.

21/11/2022 - 09:26:18 F. 3MED DISTRIBUIDOR... Negociação Item 0215: Bom dia Sr pregoeiro, solicito a desclassificação deste item pois foi cotado
erroneamente.

21/11/2022 - 09:34:31 F. PROSPER COMERCIO ... Negociação Item 0057: Senhores Prezados, informamos que infelizmente chegamos no nosso melhor valor
para este item e que também estamos abaixo do valor do estimado

21/11/2022 - 09:34:39 F. PROSPER COMERCIO ... Negociação Item 0099: Senhores Prezados, informamos que infelizmente chegamos no nosso melhor valor
para este item e que também estamos abaixo do valor do estimado

21/11/2022 - 09:34:44 F. PROSPER COMERCIO ... Negociação Item 0115: Senhores Prezados, informamos que infelizmente chegamos no nosso melhor valor
para este item e que também estamos abaixo do valor do estimado

21/11/2022 - 09:34:49 F. PROSPER COMERCIO ... Negociação Item 0116: Senhores Prezados, informamos que infelizmente chegamos no nosso melhor valor
para este item e que também estamos abaixo do valor do estimado

21/11/2022 - 09:34:59 F. PROSPER COMERCIO ... Negociação Item 0118: Senhores Prezados, informamos que infelizmente chegamos no nosso melhor valor
para este item e que também estamos abaixo do valor do estimado

21/11/2022 - 09:52:37 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:52:55 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:53:11 Sistema A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:53:27 Sistema A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:53:39 Sistema A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:53:55 Sistema A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:54:11 Sistema A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:54:27 Sistema A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:54:41 Sistema A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:54:59 Sistema A proposta readequada do item 0043 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:55:15 Sistema A proposta readequada do item 0049 foi anexada ao processo.
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21/11/2022 - 09:55:30 Sistema A proposta readequada do item 0053 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:55:48 Sistema A proposta readequada do item 0054 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:56:02 Sistema A proposta readequada do item 0058 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:56:17 Sistema A proposta readequada do item 0064 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:56:29 Sistema A proposta readequada do item 0065 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:56:41 Sistema A proposta readequada do item 0066 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:57:32 Sistema A proposta readequada do item 0074 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:57:53 Sistema A proposta readequada do item 0076 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:58:09 Sistema A proposta readequada do item 0079 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:58:28 Sistema A proposta readequada do item 0083 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:58:42 Sistema A proposta readequada do item 0085 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:58:55 Sistema A proposta readequada do item 0088 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:59:08 Sistema A proposta readequada do item 0089 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:59:24 Sistema A proposta readequada do item 0091 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:59:38 Sistema A proposta readequada do item 0093 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 09:59:55 Sistema A proposta readequada do item 0094 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:00:17 Sistema A proposta readequada do item 0095 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:00:36 Sistema A proposta readequada do item 0106 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:00:47 Sistema A proposta readequada do item 0107 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:01:04 Sistema A proposta readequada do item 0111 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:01:19 Sistema A proposta readequada do item 0114 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:01:31 Sistema A proposta readequada do item 0119 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:01:58 Sistema A proposta readequada do item 0121 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:02:14 Sistema A proposta readequada do item 0129 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:02:32 Sistema A proposta readequada do item 0137 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:02:50 Sistema A proposta readequada do item 0142 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:02:52 Sistema A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:03:06 Sistema A proposta readequada do item 0158 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:03:17 Sistema A proposta readequada do item 0046 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:03:21 Sistema A proposta readequada do item 0161 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:03:33 Sistema A proposta readequada do item 0056 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:03:40 Sistema A proposta readequada do item 0176 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:03:51 Sistema A proposta readequada do item 0072 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:03:56 Sistema A proposta readequada do item 0181 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:04:06 Sistema A proposta readequada do item 0077 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:04:11 Sistema A proposta readequada do item 0190 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:04:14 Sistema A proposta readequada do item 0096 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:04:24 Sistema A proposta readequada do item 0100 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:04:34 Sistema A proposta readequada do item 0103 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:04:39 Sistema A proposta readequada do item 0197 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:04:43 Sistema A proposta readequada do item 0110 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:05:13 Sistema A proposta readequada do item 0126 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:05:22 Sistema A proposta readequada do item 0132 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:05:31 Sistema A proposta readequada do item 0138 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:05:42 Sistema A proposta readequada do item 0152 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:05:54 Sistema A proposta readequada do item 0153 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:06:16 Sistema A proposta readequada do item 0234 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:07:58 Pregoeiro Bom dia senhores

21/11/2022 - 10:15:58 Pregoeiro Informo que as solicitações de desistências serão aceitas após o recebimentos de todas as propostas
readequadas.

21/11/2022 - 10:16:21 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2022 às 12:16.

21/11/2022 - 10:16:59 Pregoeiro Solicito aos senhores arrematantes proposta realinhada conforme instrumento convocatório.

21/11/2022 - 10:20:40 F. c j a parente Negociação Item 0022: BOA TARDE , INFELIZMENTE JÁ ESTAMOS NO NOSSO MELHOR LANCE
OFERTADO

21/11/2022 - 10:21:00 F. c j a parente Negociação Item 0023: BOM DIA , INFELIZMENTE JÁ ESTAMOS NO NOSSO MELHOR LANCE
OFERTADO

21/11/2022 - 10:21:10 F. c j a parente Negociação Item 0025: BOM DIA , INFELIZMENTE JÁ ESTAMOS NO NOSSO MELHOR LANCE
OFERTADO
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21/11/2022 - 10:21:29 F. c j a parente Negociação Item 0092: BOM DIA , INFELIZMENTE JÁ ESTAMOS NO NOSSO MELHOR LANCE
OFERTADO

21/11/2022 - 10:21:45 F. c j a parente Negociação Item 0122: BOM DIA , INFELIZMENTE JÁ ESTAMOS NO NOSSO MELHOR LANCE
OFERTADO

21/11/2022 - 10:21:56 F. c j a parente Negociação Item 0123: BOM DIA , INFELIZMENTE JÁ ESTAMOS NO NOSSO MELHOR LANCE
OFERTADO

21/11/2022 - 10:22:10 F. c j a parente Negociação Item 0149: BOM DIA , INFELIZMENTE JÁ ESTAMOS NO NOSSO MELHOR LANCE
OFERTADO

21/11/2022 - 10:22:20 F. c j a parente Negociação Item 0198: BOM DIA , INFELIZMENTE JÁ ESTAMOS NO NOSSO MELHOR LANCE
OFERTADO

21/11/2022 - 10:22:39 F. c j a parente Negociação Item 0227: BOM DIA , INFELIZMENTE JÁ ESTAMOS NO NOSSO MELHOR LANCE
OFERTADO

21/11/2022 - 10:22:47 F. c j a parente Negociação Item 0231: BOM DIA , INFELIZMENTE JÁ ESTAMOS NO NOSSO MELHOR LANCE
OFERTADO

21/11/2022 - 10:22:54 F. c j a parente Negociação Item 0238: BOM DIA , INFELIZMENTE JÁ ESTAMOS NO NOSSO MELHOR LANCE
OFERTADO

21/11/2022 - 10:23:58 Sistema A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:24:15 Sistema A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:24:45 Sistema A proposta readequada do item 0050 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:25:17 Sistema A proposta readequada do item 0078 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:26:05 Sistema A proposta readequada do item 0081 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:26:34 Sistema A proposta readequada do item 0084 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:27:00 Sistema A proposta readequada do item 0086 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:27:15 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:27:33 Sistema A proposta readequada do item 0034 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:27:44 Sistema A proposta readequada do item 0044 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:28:00 Sistema A proposta readequada do item 0061 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:34:12 Sistema A proposta readequada do item 0124 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:34:46 Sistema A proposta readequada do item 0130 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:35:25 Sistema A proposta readequada do item 0131 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:36:22 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:36:27 Sistema A proposta readequada do item 0148 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:38:09 Sistema A proposta readequada do item 0182 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:38:45 Sistema A proposta readequada do item 0223 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:39:12 Sistema A proposta readequada do item 0224 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:41:55 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:53:11 Sistema A proposta readequada do item 0028 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:53:21 Sistema A proposta readequada do item 0029 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:53:37 Sistema A proposta readequada do item 0047 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:53:51 Sistema A proposta readequada do item 0048 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:54:09 Sistema A proposta readequada do item 0104 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:54:24 Sistema A proposta readequada do item 0117 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:54:38 Sistema A proposta readequada do item 0139 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:55:16 Sistema A proposta readequada do item 0133 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 10:55:28 Sistema A proposta readequada do item 0140 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 11:17:08 Sistema A proposta readequada do item 0057 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 11:17:17 Sistema A proposta readequada do item 0099 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 11:17:24 Sistema A proposta readequada do item 0115 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 11:17:32 Sistema A proposta readequada do item 0116 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 11:17:42 Sistema A proposta readequada do item 0118 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 11:42:23 Sistema A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 12:01:48 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

21/11/2022 - 13:07:55 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para
o item 0024 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 13:07:55 Sistema Motivo: Licitante solicitou desclassificação no item.

21/11/2022 - 13:07:55 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 1,20.

21/11/2022 - 13:09:28 Sistema O fornecedor ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA foi desclassificado para o item 0075 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 13:09:28 Sistema Motivo: Licitante solicitou desclassificação no item.

21/11/2022 - 13:09:28 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com
lance de R$ 1,89.

21/11/2022 - 13:09:55 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0136
pelo pregoeiro.
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21/11/2022 - 13:09:55 Sistema Motivo: Licitante solicitou desclassificação no item.

21/11/2022 - 13:09:55 Sistema O item 0136 tem como novo arrematante JES FONSECA COMERCIO com lance de R$ 14,00.

21/11/2022 - 13:10:23 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0215
pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 13:10:23 Sistema Motivo: Licitante solicitou desclassificação no item.

21/11/2022 - 13:10:23 Sistema O item 0215 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 0,18.

21/11/2022 - 14:13:00 Sistema O fornecedor CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA foi desclassificado para o item 0040 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 14:13:00 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado.

21/11/2022 - 14:13:00 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 0,10.

21/11/2022 - 14:39:55 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi desclassificado para o item 0169 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 14:39:55 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada para o item conforme solicitado.

21/11/2022 - 14:39:55 Sistema O item 0169 tem como novo arrematante STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA com
lance de R$ 0,10.

21/11/2022 - 16:11:49 Sistema O fornecedor NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.

21/11/2022 - 16:11:49 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.4.4. (CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão
ser para pessoa jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá
apresentar a Certidão (nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do
participante através do site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de inexistência de
débito de ações trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do processo
licitatório); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de
Contrato compatível com Atestados apresentados)

21/11/2022 - 16:11:49 Sistema O fornecedor NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001
pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 16:11:49 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante JES FONSECA COMERCIO com lance de R$ 6,14.

21/11/2022 - 16:12:40 Sistema O fornecedor CECHETTI & KEDIZ – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EPP - LTDA foi
inabilitado no processo.

21/11/2022 - 16:12:40 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 11.3.6.
(Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas
de jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea C
(Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com
Atestados apresentados)

21/11/2022 - 16:12:40 Sistema O fornecedor CECHETTI & KEDIZ – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EPP - LTDA foi
inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 16:12:40 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 8,85.

21/11/2022 - 16:12:40 Sistema O fornecedor CECHETTI & KEDIZ – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EPP - LTDA foi
inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 16:12:40 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 12,40.

21/11/2022 - 16:12:40 Sistema O fornecedor CECHETTI & KEDIZ – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EPP - LTDA foi
inabilitado para o item 0071 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 16:12:40 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 5,75.

21/11/2022 - 16:13:35 Sistema O fornecedor PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME foi inabilitado no processo.

21/11/2022 - 16:13:35 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a Certidão
(nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do participante através do
site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.4.6. (Prova de regularidade com a Fazenda Municipal com prazo de validade vencida); item 11.5 alínea B
(Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na... (CONTINUA)

21/11/2022 - 16:13:35 Sistema (CONT. 1) sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados apresentados)

21/11/2022 - 16:13:35 Sistema O fornecedor PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 16:13:35 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 3,90.

21/11/2022 - 16:13:35 Sistema O fornecedor PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME foi inabilitado para o item 0099 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 16:13:35 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 2,95.

21/11/2022 - 16:13:35 Sistema O fornecedor PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME foi inabilitado para o item 0115 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 16:13:35 Sistema O item 0115 tem como novo arrematante JES FONSECA COMERCIO com lance de R$ 28,10.

21/11/2022 - 16:13:35 Sistema O fornecedor PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME foi inabilitado para o item 0116 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 16:13:35 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 24,38.

21/11/2022 - 16:13:35 Sistema Para o item 0116, o fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA tem
direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 16:13:35 Sistema O fornecedor PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO -ME foi inabilitado para o item 0118 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 16:13:35 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com
lance de R$ 52,93.
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21/11/2022 - 16:14:35 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0116 para o fornecedor GALLI E
LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2022 às
16:34, encerrando às 16:39:00.

21/11/2022 - 16:25:34 Sistema O fornecedor CECHETTI & KEDIZ – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EPP - LTDA -
EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.

21/11/2022 - 16:26:03 Sistema O fornecedor CECHETTI & KEDIZ – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EPP - LTDA -
EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0006.

21/11/2022 - 16:26:34 Sistema O fornecedor CECHETTI & KEDIZ – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EPP - LTDA -
EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0071.

21/11/2022 - 16:39:03 Sistema O item 0116 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/11/2022 - 16:44:39 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.

21/11/2022 - 16:44:39 Sistema Intenção: Motivo de inabilitação errônea, documentos que foram solicitados foram devidamente anexados na
proposta readequada, conforme Edital.

21/11/2022 - 16:44:39 Sistema Justificativa: Licitante encontra-se com todas as inconsistências evidenciadas em ata. Além do mais, a
licitante utilizou-se do campo para envio exclusivamente da proposta realinhada para complementação dos
documentos de habilitação. Documentação esta, que deveria estar previamente anexada ao campo
destinado aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO até a abertura da sessão.

21/11/2022 - 16:44:47 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.

21/11/2022 - 16:44:47 Sistema Intenção: Inabilitação errônea, documentos que foram solicitados foram devidamente anexados junto a
proposta readequada, conforme solicitava Edital.

21/11/2022 - 16:44:47 Sistema Justificativa: Licitante encontra-se com todas as inconsistências evidenciadas em ata. Além do mais, a
licitante utilizou-se do campo para envio exclusivamente da proposta realinhada para complementação dos
documentos de habilitação. Documentação esta, que deveria estar previamente anexada ao campo
destinado aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO até a abertura da sessão.

21/11/2022 - 16:45:10 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0071.

21/11/2022 - 16:45:10 Sistema Intenção: Inabilitação errônea, documentos que foram solicitados foram devidamente anexados junto a
proposta readequada, conforme solicitava Edital.

21/11/2022 - 16:45:10 Sistema Justificativa: Licitante encontra-se com todas as inconsistências evidenciadas em ata. Além do mais, a
licitante utilizou-se do campo para envio exclusivamente da proposta realinhada para complementação dos
documentos de habilitação. Documentação esta, que deveria estar previamente anexada ao campo
destinado aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO até a abertura da sessão.

21/11/2022 - 16:46:52 Sistema O fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado no
processo.

21/11/2022 - 16:46:52 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 11.4.4.
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa
jurídica, como para pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a Certidão
(nada consta) de Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do participante através do
site: (portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de ações
trabalhistas de jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item
11.5 alínea B (Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas
datadas dos... (CONTINUA)

21/11/2022 - 16:46:52 Sistema (CONT. 1) últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão);
item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados apresentados)

21/11/2022 - 16:46:52 Sistema O fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0063 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 16:46:52 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante JES FONSECA COMERCIO com lance de R$ 0,35.

21/11/2022 - 16:46:52 Sistema O fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0098 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 16:46:52 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 2,92.

21/11/2022 - 16:46:52 Sistema O fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0141 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 16:46:52 Sistema O item 0141 tem como novo arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com
lance de R$ 7,69.

21/11/2022 - 16:46:52 Sistema O fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0150 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 16:46:52 Sistema O item 0150 tem como novo arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA com lance de R$ 1,39.

21/11/2022 - 16:46:52 Sistema O fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0154 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 16:46:52 Sistema O item 0154 tem como novo arrematante c j a parente com lance de R$ 0,36.

21/11/2022 - 16:46:52 Sistema O fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0155 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 16:46:52 Sistema O item 0155 tem como novo arrematante c j a parente com lance de R$ 0,49.

21/11/2022 - 16:46:52 Sistema O fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o
item 0156 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 16:46:52 Sistema O item 0156 tem como novo arrematante c j a parente com lance de R$ 0,76.

21/11/2022 - 16:46:53 Sistema Para o item 0156, o fornecedor JES FONSECA COMERCIO tem direito a lance de desempate conforme a
LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 16:49:13 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0156 para o fornecedor JES
FONSECA COMERCIO foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2022 às 17:09, encerrando às 17:14:00.

21/11/2022 - 17:06:47 Sistema O fornecedor STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA foi inabilitado no processo.
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21/11/2022 - 17:06:47 Sistema Motivo: Validade da proposta inferior ao exigido no instrumento convocatório, além do licitante não cumprir
com item 10.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal); item 11.3.5.
(Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas
de jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea B
(Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do... (CONTINUA)

21/11/2022 - 17:06:47 Sistema (CONT. 1) licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta)
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de
Licenciamento do Corpo de Bombeiros)

21/11/2022 - 17:06:47 Sistema O fornecedor STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0059
pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 17:06:47 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 0,03.

21/11/2022 - 17:06:47 Sistema O fornecedor STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0164
pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 17:06:47 Sistema O item 0164 tem como novo arrematante MCW Produtos Medicos e Hospitalares com lance de R$ 0,06.

21/11/2022 - 17:06:47 Sistema O fornecedor STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0169
pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 17:06:47 Sistema O item 0169 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 17:07:43 Sistema Desempate realizado para o item 0169 tem como vencedor o fornecedor 63.848.345/0001-10

21/11/2022 - 17:07:43 Sistema Para o item 0169, o fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA tem
direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 17:07:43 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 63.848.345/0001-10, *26.965.609/0001-99,
23.312.871/0001-46

21/11/2022 - 17:07:43 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

21/11/2022 - 17:08:21 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0169 para o fornecedor
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi definida pelo pregoeiro para
21/11/2022 às 17:28, encerrando às 17:33:00.

21/11/2022 - 17:14:02 Sistema O item 0156 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/11/2022 - 17:15:48 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado no processo.

21/11/2022 - 17:15:48 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 10.3.3. (Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras
Municipal); item 11.3.5. (Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 11.3.6.
(Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante); item 11.4.4. (CENIT, Certidão
Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das referidas deverão ser para pessoa jurídica, como para
pessoa física integrante do quadro societário. Assim como deverá apresentar a Certidão (nada consta) de
Distribuição Civeis e Criminais originário do estado de origem do participante através do site:
(portal.trf1.jus.br). Bem como apresentação de comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas
de jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório); item 11.5 alínea B
(Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas
existentes na sede do... (CONTINUA)

21/11/2022 - 17:15:48 Sistema (CONT. 1) licitante); item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta)
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); item 11.6 alínea A
(Acompanhamento de Contrato compatível com Atestados apresentados); item 11.6 alínea F (Certificado de
Licenciamento do Corpo de Bombeiros)

21/11/2022 - 17:15:48 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 17:15:48 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 5,92.

21/11/2022 - 17:15:48 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 17:15:48 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 5,40.

21/11/2022 - 17:15:48 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 17:15:48 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME com
lance de R$ 8,69.

21/11/2022 - 17:15:48 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 17:15:48 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 0,06.

21/11/2022 - 17:15:48 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 17:15:48 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 4,60.

21/11/2022 - 17:15:48 Sistema O fornecedor MCW Produtos Medicos e Hospitalares foi inabilitado para o item 0164 pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 17:15:48 Sistema O item 0164 tem como novo arrematante Drogafonte Ltda com lance de R$ 0,07.

21/11/2022 - 17:15:49 Sistema Para o item 0003, o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/11/2022 - 17:16:16 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0003 para o fornecedor PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2022 às 17:36, encerrando às 17:41:00.

21/11/2022 - 17:33:03 Sistema O item 0169 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/11/2022 - 17:41:01 Sistema O item 0003 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/11/2022 - 18:13:44 Pregoeiro A sessão será suspensa e reiniciará dia 22/11 as 10:00 horas.

22/11/2022 - 10:03:37 Pregoeiro Bom dia

22/11/2022 - 10:31:30 Pregoeiro Informativo: Em diligencia ao Setor de Compras municipal, as licitantes que por ventura não receberam em
tempo hábil a Declaração de Adimplência, não serão penalizadas desde que comprovem sua solicitação
através de anexo da folha de rosto do e-mail enviado ou documento equivalente.

22/11/2022 - 14:59:25 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI foi inabilitado no processo.
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22/11/2022 - 14:59:25 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea F (Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros)

22/11/2022 - 14:59:25 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI foi inabilitado para o item 0127 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 14:59:25 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 1,72.

22/11/2022 - 14:59:25 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI foi inabilitado para o item 0134 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 14:59:25 Sistema O item 0134 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 0,72.

22/11/2022 - 14:59:25 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI foi inabilitado para o item 0135 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 14:59:25 Sistema O item 0135 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 4,00.

22/11/2022 - 14:59:25 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI foi inabilitado para o item 0143 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 14:59:25 Sistema O item 0143 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 3,00.

22/11/2022 - 14:59:25 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI foi inabilitado para o item 0145 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 14:59:25 Sistema O item 0145 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 2,83.

22/11/2022 - 14:59:25 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI foi inabilitado para o item 0147 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 14:59:25 Sistema O item 0147 tem como novo arrematante JES FONSECA COMERCIO com lance de R$ 290,00.

22/11/2022 - 14:59:25 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI foi inabilitado para o item 0167 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 14:59:25 Sistema O item 0167 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 2,30.

22/11/2022 - 14:59:25 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI foi inabilitado para o item 0169 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 14:59:25 Sistema O item 0169 tem como novo arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA com lance de R$ 0,15.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O fornecedor Drogafonte Ltda foi inabilitado no processo.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 11.4.4 (comprovação de inexistência de débito de ações trabalhistas
de jurisdição do estado da sede do licitante, com data até 30 dias do processo licitatório)

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O fornecedor Drogafonte Ltda foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 2,28.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O fornecedor Drogafonte Ltda foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 5,69.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O fornecedor Drogafonte Ltda foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 1,32.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O fornecedor Drogafonte Ltda foi inabilitado para o item 0072 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 3,72.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O fornecedor Drogafonte Ltda foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 2,90.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O fornecedor Drogafonte Ltda foi inabilitado para o item 0096 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 2,86.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema Para o item 0096, o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O fornecedor Drogafonte Ltda foi inabilitado para o item 0100 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 2,85.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O fornecedor Drogafonte Ltda foi inabilitado para o item 0103 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O item 0103 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 0,11.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O fornecedor Drogafonte Ltda foi inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 2,65.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O fornecedor Drogafonte Ltda foi inabilitado para o item 0126 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O item 0126 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 7,82.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O fornecedor Drogafonte Ltda foi inabilitado para o item 0132 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O item 0132 tem como novo arrematante F Cardoso & Cia Ltda com lance de R$ 0,05.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O fornecedor Drogafonte Ltda foi inabilitado para o item 0138 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O item 0138 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 0,06.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O fornecedor Drogafonte Ltda foi inabilitado para o item 0152 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O item 0152 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 6,00.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O fornecedor Drogafonte Ltda foi inabilitado para o item 0153 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O item 0153 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 0,80.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O fornecedor Drogafonte Ltda foi inabilitado para o item 0164 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O item 0164 tem como novo arrematante ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI com lance de R$ 0,10.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O fornecedor Drogafonte Ltda foi inabilitado para o item 0234 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:03:00 Sistema O item 0234 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado no processo.
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22/11/2022 - 15:07:42 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 11.5 alínea C (Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos
últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão); assim como
não atendeu ao item 11.6 alínea A (Atestados de Capacidade Técnica com firma reconhecida e
acompanhando do contrato do referido órgão)

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 13,15.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 6,15.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 5,79.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante JES FONSECA COMERCIO com lance de R$ 6,20.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante c j a parente com lance de R$ 1,82.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante JES FONSECA COMERCIO com lance de R$ 11,90.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O item 0078 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 2,50.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0081 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O item 0081 tem como novo arrematante JES FONSECA COMERCIO com lance de R$ 9,50.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0084 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 6,40.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0086 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 7,90.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0124 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O item 0124 tem como novo arrematante JES FONSECA COMERCIO com lance de R$ 2,90.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0127 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 1,95.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0130 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 1,95.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0131 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O item 0131 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 2,15.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0132 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O item 0132 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 0,06.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0148 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O item 0148 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 7,65.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0182 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O item 0182 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 0,18.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0223 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O item 0223 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 7,00.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0224 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 15:07:42 Sistema O item 0224 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 5,00.

22/11/2022 - 15:13:45 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0044. O prazo de envio é até às 17:13 do dia 22/11/2022.

22/11/2022 - 15:13:45 Sistema Motivo: Solicito proposta realinhada conforme instrumento convocatório.

22/11/2022 - 15:14:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0075. O prazo de envio é até às 17:14 do dia 22/11/2022.

22/11/2022 - 15:14:22 Sistema Motivo: Solicito proposta realinhada conforme instrumento convocatório.

22/11/2022 - 15:14:55 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0118. O prazo de envio é até às 17:14 do dia 22/11/2022.

22/11/2022 - 15:14:55 Sistema Motivo: Solicito proposta realinhada conforme instrumento convocatório.

22/11/2022 - 15:15:29 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0141. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 22/11/2022.

22/11/2022 - 15:15:29 Sistema Motivo: Solicito proposta realinhada conforme instrumento convocatório.

22/11/2022 - 15:15:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0150. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 22/11/2022.

22/11/2022 - 15:15:52 Sistema Motivo: Solicito proposta realinhada conforme instrumento convocatório.

22/11/2022 - 15:16:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0169. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 22/11/2022.

22/11/2022 - 15:16:21 Sistema Motivo: Solicito proposta realinhada conforme instrumento convocatório.

22/11/2022 - 15:17:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0164. O prazo de envio é até às 17:17 do dia 22/11/2022.

22/11/2022 - 15:17:07 Sistema Motivo: Solicito proposta realinhada conforme instrumento convocatório.

22/11/2022 - 15:19:50 Sistema A diligência do item 0164 foi anexada ao processo.

22/11/2022 - 15:19:50 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
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22/11/2022 - 17:25:11 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0044
pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 17:25:11 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado.

22/11/2022 - 17:25:11 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 9,15.

22/11/2022 - 17:25:42 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0075
pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 17:25:42 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado.

22/11/2022 - 17:25:42 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante JES FONSECA COMERCIO com lance de R$ 2,53.

22/11/2022 - 17:26:09 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0118
pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 17:26:09 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado.

22/11/2022 - 17:26:09 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante JES FONSECA COMERCIO com lance de R$ 63,00.

22/11/2022 - 17:26:31 Sistema O fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME foi desclassificado para o item 0141
pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 17:26:31 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado.

22/11/2022 - 17:26:31 Sistema O item 0141 tem como novo arrematante JES FONSECA COMERCIO com lance de R$ 8,00.

22/11/2022 - 17:27:09 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para
o item 0150 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 17:27:09 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado.

22/11/2022 - 17:27:09 Sistema O item 0150 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 1,50.

22/11/2022 - 17:27:26 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para
o item 0169 pelo pregoeiro.

22/11/2022 - 17:27:26 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado.

22/11/2022 - 17:27:26 Sistema O item 0169 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 0,16.

22/11/2022 - 17:30:41 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

22/11/2022 - 17:30:41 Sistema Intenção: Prezados, esclareço de antemão que no momento oportuno, iremos entrar com recurso, visto que
os atestados, bem como as certidões de protesto estão de acordo com o edital. Obrigado

22/11/2022 - 17:30:41 Sistema Justificativa: Prezado(a), peço que verifique os documentos enviados, pois a Certidão Negativa de Protesto
do 1º Oficio foi expedida em 11 de outubro de 2022, portanto, está fora do prazo exigido no instrumento
convocatório. Assim como poderá identificar que o único atestado de capacidade técnica que está
acompanhado do referido contrato (expedido pela Prefeitura de Marituba) não está com firma reconhecida,
portanto, está em desacordo com instrumento convocatório.

22/11/2022 - 17:45:07 Pregoeiro senhores, a sessão será suspensa e será reaberta no dia 23/11 as 10:00 horas.

23/11/2022 - 10:00:15 Pregoeiro Bom dia senhores

23/11/2022 - 11:08:55 Sistema Desempate realizado para o item 0234 tem como vencedor o fornecedor 36.850.210/0001-16

23/11/2022 - 11:08:55 Sistema Para o item 0234, o fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA tem
direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 11:08:55 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *63.848.345/0001-10, 36.850.210/0001-16,
23.312.871/0001-46

23/11/2022 - 11:08:55 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

23/11/2022 - 11:09:45 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0234 para o fornecedor
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi definida pelo pregoeiro para
23/11/2022 às 11:29, encerrando às 11:34:00.

23/11/2022 - 11:13:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 13:13 do dia 23/11/2022.

23/11/2022 - 11:13:09 Sistema Motivo: Considerando o arremate de novos itens, solicito proposta realinhada conforme instrumento
convocatório.

23/11/2022 - 11:14:29 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:14 do dia 23/11/2022.

23/11/2022 - 11:14:29 Sistema Motivo: Considerando o arremate de novos itens, solicito proposta realinhada conforme instrumento
convocatório.

23/11/2022 - 11:31:54 Sistema A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.

23/11/2022 - 11:34:02 Sistema O item 0234 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

23/11/2022 - 11:43:43 Sistema O fornecedor ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi inabilitado
no processo.

23/11/2022 - 11:43:43 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com item 11.6 alínea A (Acompanhamento de Contrato compatível com
Atestados apresentados)

23/11/2022 - 11:43:43 Sistema O fornecedor ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi inabilitado
para o item 0164 pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 11:43:43 Sistema O item 0164 tem como novo arrematante Ativa Médico Cirurgica Ltda. com lance de R$ 0,11.

23/11/2022 - 11:43:43 Sistema O fornecedor ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi inabilitado
para o item 0234 pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 11:43:43 Sistema O item 0234 tem como novo arrematante EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA com lance de R$ 0,07.

23/11/2022 - 11:44:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0164. O prazo de envio é até às 13:44 do dia 23/11/2022.

23/11/2022 - 11:44:30 Sistema Motivo: Solicito proposta realinhada conforme instrumento convocatório.

23/11/2022 - 11:46:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0234. O prazo de envio é até às 13:46 do dia 23/11/2022.

23/11/2022 - 11:46:46 Sistema Motivo: Solicito proposta realinhada conforme instrumento convocatório.
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23/11/2022 - 13:00:18 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

23/11/2022 - 13:49:33 Sistema O fornecedor Ativa Médico Cirurgica Ltda. foi desclassificado para o item 0164 pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 13:49:33 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado.

23/11/2022 - 13:49:33 Sistema O item 0164 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 0,12.

23/11/2022 - 13:49:56 Sistema O fornecedor EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para
o item 0234 pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 13:49:56 Sistema Motivo: Licitante não cumpriu com envio da proposta realinhada conforme solicitado.

23/11/2022 - 13:49:56 Sistema O item 0234 tem como novo arrematante R C Zagallo Marques & Cia Ltda com lance de R$ 0,08.

23/11/2022 - 13:57:27 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0096 para o fornecedor PHENIX
HOSPITALAR LTDA- EPP foi definida pelo pregoeiro para 23/11/2022 às 14:17, encerrando às 14:22:00.

23/11/2022 - 14:17:28 Sistema O item 0096 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 2,85.

23/11/2022 - 14:17:28 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lanceR$ 2,85.

23/11/2022 - 14:27:07 Sistema O fornecedor JES FONSECA COMERCIO foi desclassificado para o item 0083 pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 14:27:07 Sistema Motivo: Licitante não apresentou proposta para o item.

23/11/2022 - 14:27:07 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 5,80.

23/11/2022 - 14:27:38 Sistema O fornecedor JES FONSECA COMERCIO foi desclassificado para o item 0093 pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 14:27:38 Sistema Motivo: Licitante não apresentou proposta para o item.

23/11/2022 - 14:27:38 Sistema O item 0093 tem como novo arrematante c j a parente com lance de R$ 0,28.

23/11/2022 - 14:27:58 Sistema O fornecedor JES FONSECA COMERCIO foi desclassificado para o item 0094 pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 14:27:58 Sistema Motivo: Licitante não apresentou proposta para o item.

23/11/2022 - 14:27:58 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 4,20.

23/11/2022 - 14:28:18 Sistema O fornecedor JES FONSECA COMERCIO foi desclassificado para o item 0106 pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 14:28:18 Sistema Motivo: Licitante não apresentou proposta para o item.

23/11/2022 - 14:28:18 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 28,50.

23/11/2022 - 14:28:55 Sistema O fornecedor JES FONSECA COMERCIO foi desclassificado para o item 0119 pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 14:28:55 Sistema Motivo: Licitante não apresentou proposta para o item.

23/11/2022 - 14:28:55 Sistema O item 0119 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 1,05.

23/11/2022 - 14:29:23 Sistema O fornecedor JES FONSECA COMERCIO foi desclassificado para o item 0121 pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 14:29:23 Sistema Motivo: Licitante não apresentou proposta para o item.

23/11/2022 - 14:29:23 Sistema O item 0121 tem como novo arrematante c j a parente com lance de R$ 0,60.

23/11/2022 - 14:29:49 Sistema O fornecedor JES FONSECA COMERCIO foi desclassificado para o item 0226 pelo pregoeiro.

23/11/2022 - 14:29:49 Sistema Motivo: Licitante não apresentou proposta para o item.

23/11/2022 - 14:29:49 Sistema O item 0226 tem como novo arrematante PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP com lance de R$ 6,00.

23/11/2022 - 16:15:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 23/11/2022.

23/11/2022 - 16:15:38 Sistema Motivo: Considerando o arremate de novos itens, solicito proposta realinhada.

23/11/2022 - 16:16:11 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:16 do dia 23/11/2022.

23/11/2022 - 16:16:11 Sistema Motivo: Considerando o arremate de novos itens, solicito proposta realinhada.

23/11/2022 - 16:16:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:16 do dia 23/11/2022.

23/11/2022 - 16:16:41 Sistema Motivo: Considerando o arremate de novos itens, solicito proposta realinhada.

23/11/2022 - 16:17:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 18:17 do dia 23/11/2022.

23/11/2022 - 16:17:06 Sistema Motivo: Considerando o arremate de novos itens, solicito proposta realinhada.

23/11/2022 - 16:19:41 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

23/11/2022 - 17:04:04 Sistema A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.

23/11/2022 - 17:07:27 Sistema A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.

23/11/2022 - 17:54:57 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.
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23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0129 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0136 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0137 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0141 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0142 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0147 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0158 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0161 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0176 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0181 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0190 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0197 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0207 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0208 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0209 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0210 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0214 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0217 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0222 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0232 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0235 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:37 Sistema Para o item 0237 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JES FONSECA COMERCIO.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.
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23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.
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23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0125 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0128 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0134 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0135 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0143 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0144 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0146 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0148 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0150 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0151 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0152 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0153 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0157 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0159 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0160 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0162 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0163 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0164 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0165 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0166 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0167 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0168 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0170 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0171 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0172 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0173 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0174 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0175 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0177 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0178 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0179 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0180 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0182 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0183 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0184 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0185 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0186 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0187 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0188 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0189 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0191 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0192 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0193 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0194 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0195 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0196 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0199 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0200 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0201 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0202 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0203 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0204 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0205 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0206 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0211 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0212 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.
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23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0213 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0215 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0216 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0218 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0219 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0220 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0221 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0223 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0224 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0225 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0226 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0228 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0229 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0230 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0233 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0236 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:18:45 Sistema Para o item 0239 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA- EPP.

23/11/2022 - 18:19:01 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor c j a parente.

23/11/2022 - 18:19:01 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor c j a parente.

23/11/2022 - 18:19:01 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor c j a parente.

23/11/2022 - 18:19:01 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor c j a parente.

23/11/2022 - 18:19:01 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor c j a parente.

23/11/2022 - 18:19:01 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor c j a parente.

23/11/2022 - 18:19:01 Sistema Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor c j a parente.

23/11/2022 - 18:19:01 Sistema Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor c j a parente.

23/11/2022 - 18:19:01 Sistema Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor c j a parente.

23/11/2022 - 18:19:01 Sistema Para o item 0149 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor c j a parente.

23/11/2022 - 18:19:01 Sistema Para o item 0154 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor c j a parente.

23/11/2022 - 18:19:01 Sistema Para o item 0155 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor c j a parente.

23/11/2022 - 18:19:01 Sistema Para o item 0156 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor c j a parente.

23/11/2022 - 18:19:01 Sistema Para o item 0198 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor c j a parente.

23/11/2022 - 18:19:01 Sistema Para o item 0227 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor c j a parente.

23/11/2022 - 18:19:01 Sistema Para o item 0231 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor c j a parente.

23/11/2022 - 18:19:01 Sistema Para o item 0238 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor c j a parente.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0130 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0131 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0132 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0133 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0138 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0139 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0140 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0145 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0169 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:08 Sistema Para o item 0234 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda.

23/11/2022 - 18:19:29 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 23/11/2022 às 18:39.

23/11/2022 - 18:29:27 Sistema O fornecedor R C Zagallo Marques & Cia Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0015.
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23/11/2022 - 18:43:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.

23/11/2022 - 18:43:16 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso contra a empresa J E S FONSECA COMERCIO CNPJ:
04.707.391/0001-30, pois não foi anexado na sua documentação de habilitação em arquivo único a proposta
inicial e os registros solicitados no item 3.5 do termo de referencia. Esta intenção são para todos os itens
arrematados pelo proponente.

23/11/2022 - 18:44:37 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 28/11/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 01/12/2022 às 18:00.

29/11/2022 - 10:48:31 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

LEONARDO FIGUEIREDO DE AVIZ

Pregoeiro

ASTROGILDO DE SOUZA SOBRINHO NETO

Apoio
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