
Prcesso: 00,2.;1003(.6 je2C114 
f.) 

12/07/2021 - 09 37 13 40,00 05 867 35710031-58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Lida 

!ca. 

Cancelado - Descumpnmento ao tem 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, .Art 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão publica, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
"PAR' 2°0 instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no 
mlnimo duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apos a negociação 
de que trata o caput. 14/07/2021 1451 28 

LOTE 0001 - ITEM 0017 - Coloração de Gram 4x500m1 
Data 

04107/2021 17 26 27 

Valor CNPJ 

80.00 (proposta) 06 867 357/0001-56- Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratorios 
Lida 

09107/2021 - 1 r-01 03 1 1 1, 10 (proposta) 63.424.121/0001-50. Bentos & Sousa 
Ltda 

09,07/2021 - 18 01 40 257,67 (proposta) 28 973,504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E:RELI 

10-07/2021. 16 23 48 244 52 (pr000stal 63 571 095,0001-13 - DIsmabe 
fleltibuldo,a cie Soros Lida 

10/07/2021 - 18 50 34 250,93 (proposta) 15 377 50110001-69- BRASIL HOSP 
MATERIPCS MED1COS 
HOSPITALARES LIDA 

LOTE 0001 - ITEM 0018 - Coloração de Ziehl Nelseen 3x500m1 

Situação 

Cancelado - Descumpnmento ao tem 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumpnmento ao Decreto 10024/19, Ali 38 Encerrada a etapa de 
envio de/ancas da sessão publica, o pregoeiro deverá encaminhar 
pelo sistema eletrônico contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço para que seja obtrde melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
PAR 2° O Instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 

mimo, duas horas, contado da sacitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessáno, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14,51:28 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descumprimento ao Decreto 10.024/19, .Art, 38 2° O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no minimo, duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para ando da 
proposta e, se necessario, dos documentos complementares, adequada 
ao Ultimo dance ofertado após a negociação de que trata o caput 
19/0712021 15 36 47 

Vali do 

Válido 

Válido 

Data Valor CNPJ 

04W0021 • 1726-54 70,00 (proposta) 06.867 357(0001-58- Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Lida 

09107/2021 .17-31 19 50,70 (proposta) 63 424 12170001-80 - Bestes & Sousa 
Ltda 

09107/2021 18 01 39 1 9 15 (proposta) 29 973 504/0001-07- MERCOSUL 
5011RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
ERELl 

10/07/2021 • 16 24 22 1 13,07 (proposta) 03 571 055/0001-13- DIsmabel 
Distribuidora de Soros Lida 

1007/2021 -155034 118.58 (proposta) 15.377 50110001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
:HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 09137 25 50.00 06.867 357/0001-58. Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratorios 
Ltda 

Situação 

Cancelado. Descumpnmento ao item 11.6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência. 
Descumpnmento ao Decreto 10024/19, .Art. 38 Encerrada a etapa de 
emito de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar 
peto sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR' 2°0 instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de. no 
minam duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no Sistema. 
para envio da proposta e, se necessario, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apôs a negocação 
de que trata o capo,. 14/07/202114-51 28 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme sacitado 
em diligência Descumprimento ao Decreto 10 024/19, .Art 38 2° O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no Minzno, duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessano dos documentos complementares adequada 
ao último lance ofertado apôs a negociação de que trata o canal 
19/07/2021 15_36.47 

Vai ido 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao Item 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumprimento ao Decreto 10024119, Art 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão publica, o pregoeiro deverá encaminhar 
pelo sistema eletninico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR' 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 
minlmo, duas horas, contudo da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para enviada proposta e, se necessário_ dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput. 14/0712021 145128 

portud i)e 
COMPRAS 

PUBLICAS 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/07/2021 ás 10 14 06 

ragma 21 de W.3 



Prire`:, • 

F 

LOTE 0001 - ITEM 0019 - Corante Guimesa 
Data 

04/07/2021 - 17 27 19 

0930112021- 17 02 06 

0930/12021- 18 G1 43 

10/07/2021 - 16 24 42 

10/07/2021 -185034 

12/07/2021 -09 37 35 

Valor CNPJ 

70,00 (proposta) 06.867 357/0001-58- Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratorlos 
Ltda 

35 70 (proposta) 63 424 12110001-80 - Bentas & Sousa 
Ltda 

145.16 (proposta) 28 973 50410001-07. mERcost.st, 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E1RELi 

137,75 (proposta) 63 571 095/0001-13, Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

142,12 (proposta) 15.377_501/0001-69. BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPiTALARES LTDA 

45,00 06,867 357/0001-58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Lida 

Situação 

Cancelado - Descumpnmento ao item 116 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumprimento ao Decreto 10.024/19, .Art. 38.Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço. para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condiçóes diferentes das previstas no edital 
PAR' 2°0 instrumento convocatóno devera estabelecer prazo de, no 

miemo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema. 
para envio da proposta e, se necessário. dos documentos 
complementares, adequada ao (Muna lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput 14/07/202114 51:28 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descumprimento ao Decreto 10 324/19, .81 38 2° O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de. no mamo, duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessáno, dos documentos complementares adequada 
ao último tance ofertado após a negociação de que traia o caput 
19/07/2021 1536 47 

Válido 

Valido 

Válido 

Cancelado - Descumpnmento ao hem 11.6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entruda conforme 
solicitado em diligência. 
Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, _Ari 38 .Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar. 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR r O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de no 
minimo, duas horas contado da solicitação do pregoeiro no sistema 
para envio da proposta e_ se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao ulbmo lance ofendo após a negociação 
de que trata o caput 14/07/202114.51.28 

LOTE 0001 - ITEM 0020 - Creatinina Cinética 
Data Valor CNPJ 

04 0- 202 7 31 1- 37 00 (proposta) 06 867 357/0001-58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratorios 
Ltda 

09/07/2021 -170244 

09/07/2021 - 18 01 39 

10/07/2021 - 16 25 95 

10/07/2021 -165034 

12/07/2021 - 05 37 47 

Gee portal de 
COMPRAS 

kr' PUBLICAS 

47 70 (proposta) 63 424 121/0001-80 - Bentas & Sousa 
Lida 

18050 (proposta) 2057350412001-07- MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

152 32 (proposta) 62571 095/0001-13 Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

156,38 (proposta) 15 377 501/0001-69- BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

9800 08.867 357/0001-58 Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratobos 
Ltda 

Situação 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11 6 confonre 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligéncia 
Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, Art 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão publica, o pregoeiro devem encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contra proposta ao lidtante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR' 2°C instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 
mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema. 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o capul 14/07/2021 14:51-28 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.024/19, Art 38 2°C 
Instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no ris/cimo doas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio ao 
proposta e. se necessáno, dos documentos complementares, adeor, inda 
ao Ultimo lance ofertado opus a negociação de que trata c caput 
19/07/2021 15 36 47 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Descumpnmento asilem 11,6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumpnmento ao Decreto 10024119, .Art 38 Encenada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar. 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR' r O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 
minimo, duas horas, contado da soiicitação do pregoeiro no sistema, 
para env:o da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado aipos a negociação 
de que trata o caput 14107/2021 14 51:28 

Docuniento gerado eletmnic,amente no Portal de Cotnpras Públicas em 26/07/2021 as 10- 14 06 

oagina 24,-



C2a210036M0.24 

F 

12;07/2021 - 09 43 13 52,00 06 867 35710001-58 - Distribuidora 
Paranhos artigos Para Laboratonos 
kada 

Cancelado- Descumprtmento ao Item 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumpnmento ao Decreto 10 024/19, Ar! 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR' r O instrumento convocatorio devera estabelecer prazo ds, no 
mintmo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput. 14/07/2021 14.51:28 

LOTE 0001 - ITEM 0021 - Curativo Adesivo Adulto 25mm c/500 
Date Valor CNPJ 

04107/2021 - 17 31 42 25,00 (proposta) 06.867 35710001-58. Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Lida 

09/07/2021- 17 03 30 2470 (proposta) 63 424 121/0001-80 - Bernes & Sousa 
Lrotr 

09/07/2021 - 18 01 39 33,83 (proposta) 28 973 504/0001-07 MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10/07/2021 - 16 25:25 32,10 (proposta) 63_571.09510001-13 - DiSmabel 
Distnbuidora de Soros Ltda 

10/07/2021 - 18 50 34 28,52 (proposta) 15 377.501/0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12,07/2021 . 09 37 59 22.00 00 867 35710001-58 • Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Ltda 

12/07,2021 -794004 20.00 00 867 357;0001 -58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Ltda 

Situação 

Cancelado - Descumpnmento a0 item 11 6 conforme 
não meou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumprimento ao Decreto 10,024/19, Art. 36Encermda a etapa de 
envio de lances da sessão publica, o pregoeiro devera encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que lenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida meihor proposta. 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR 300 instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 
minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário. dos documentos 
complementares, adequada ao ala= lance ofertado arrais a negociação 
de que trata o caput.14/07/2021 14.51 28 

Cancelado. Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligéncia Descurnprtmento ao Decreto 10024119 Art 38 200 
instrumento convocatono devera estabelecer prazo de, no mininx), duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessano, dos documentos complementares adequada 
ao último lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput 
19/0712021 15136;47 

Váado 

Valido 

Válido 

Cancelado Descumpnmento asilem 11.6 conforme 
são enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumprimento ao Decreto 10.02409, AO 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pubfica, o pregoeiro deverá encararmar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
-PAR r O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 
mínimo. duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no Sistema 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apos a negociação 
de que tratas caput 14/07/2021 14 51 28 

Cancelado Descumpnmento asilem 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, An 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR' r O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 
min imo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao Ultimo lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14:51.28 

LOTE 0001 - ITEM 0022 - Fenol P.A 5000 
Data 

04/07/2021 .18 15 11

Valor CNPJ 

127,00 (proposta) 06 867 35710001-58- Distribuidora 
Parannos Artigos Para Laboratonos 
Ltda 

Situação 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumprimento ao Decreto 10024/19. Art 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encarránhár 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas ao edital 
'PAR' 200 instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de no 
minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao ilifir113 lance ofertado apôs a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14 51.28 
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Prc-.‘ so:  Qa2d 00.£ iâ(902.4 
F csiG_  
F 

09/07/2021 -17 04.27 119,00 (proposta) 63.424 12110001.80 - Bentas & Sousa 
Ltda 

09/07/2021 • 18 01 39 179.13 (proposta) 28 973 50410001.07. MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

100712021 - 1 25 52 19699 (pr000sta) 63 571 09510001.13 Disnabel 
Distnbuidora de Soros Ltda 

10/0712021 - 85034 179,09 (proposta) 151377 50t10001-69- BRASIL HOSP 
MATERIA.S MEDICOS 
HOSPi TAL ARES LTDA 

12/0712021 - 09 38 10 tt 0 00 06 867 35710001.58 - Disthbuidora 
Paranhos Artigos Para Latoratonos 
Ltda 

12/07/2021 -094536 100.00 06.867 357/0001-58 • Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratorios 
Ltda 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme Solicitado 
em diligência Descumpnrnento ao Decreto 10.024/19, .Arl. 38. 2° O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessário. dos documentos complementares, adequada 
ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 
19/07/2021 15 36 47 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligencia 
Descumpnmento ao Decreto 10024119. Art. 38.Esicerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no editai. 
PAR' 2° O instromento convocatório devera estabelecer prazo de, no 

mInimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14:51:28 

Cancelado. Descumpnmento ao item 11.6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência. 
Descumpnrnento ao Decreto 10024/19, .Art 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida malhta proposta. 
vedada a negociação ern condições diferentes das previstas no editai 
'PAR' 2° O instrumento convocatorio deverá estabelecer prazo de, no 
minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares adequada ao Ultimo lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput. 14107/2021 14 51 28 

LOTE 0001 - ITEM 0023 - Fita Reativa P/Urina C/100 Unld 
Data Valor CNPJ 

04,3 ', 1121 17 32 26 60,00 (proposta) 05.86735710001-58. Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Lida 

09/07/2021 -170010 127 20 [proposta) 63.424 12110001-80 Bentas & Soou 
Lida 

09/07/2021 - 18 01 39 6.2. Se 'proposta) 28 973 504/0001.07- MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10137/2021 -1626 12 609 33 tproposta) 61571 095/0001-13- Dismabel 
Distribsidora de Soros Ltda 

10/07/2021 - 18 50 34 299 13 (proposta) 15 377 501/0001.69- BRASIL HOSP 
MATERIAIS IVIEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

LOTE 0001 - ITEM 0024- Fosfato de Potássio monobasico P.A 500g 
Data Valor CNPJ 

04/07/2021 - 18 15;42 80,00 (proposta) 06 867 357/0001-58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Lida 

do 
COMPRAS 

PÚBLICAS 

Situação 

Cancelado - Descumprimento ao item 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência. 
Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, AS 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão públrica, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida mellhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR. 2° O instrumento convocatóno deverá estabelecer prazo de. no 
mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao Ultimo lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14:51'28 

Cancelado • Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descumprirnento ao Decreto 10024/19, Art 38 2° O 
instrumento convocatorio deverá estabelecer prazo de, no minimo duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema. para envio da 
proposta e, se necessário, dos documentos complementares adequada 
ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o capo! 
19107/2021 15 36 47 

Vatido 

Válido 

Válido 

Situação 

Cancelado - Descumprimento ao hem 11.6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência. 
Descumpnmento ao Decreto 10024/19, Art 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenna 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das orem sias no edtal 
PAR 200 instrumento convocatório deverá estabelecer prazo se, no 

mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e. se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao Último lance ofertado anos a negociação 
de que trata o caput. 14/07/2021 14 51-28 

Documento gerado metrorticainente no Portal de Compras Publicas em 26/07/2021 as 10 14 06. 



09/07/2021 -170600 

09/3y/2021. -901 39 

10/07/2021 • 16 25,37 

10/07/2021 -885034 

12/07/2021 - 09 30.28 

12;0712021 - 09 38 27 

12/07/2021 -094556 

125,00 (proposta) 63 424 121/0001-80 • Bentas 8 Sousa 
Lida 

15175 (proposta) 28 973 504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MED; CAMENTOS 
EIRELI 

17249 (proposta) 63.571 09510001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

180,44 (proposta) 15 377 50110001-69. BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

79,99 63 424 12170001-80 - Bentas 8 Sousa 
Ltda 

70 00 06 867 357/0001-58 Distrubuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratorios 
Lida 

60 00 06 867 35710001.55. Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Ltda 

Proc,esso: Wai 

F 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descumpnmento ao Decreto 10 024119, Art 38 2° O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, ao mlnimo duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessário, dos documentos complementares adequada 
ao último lance ofertado apbs a negociação de que trata o caput 
19/07/2021 15 36.47 

Valido 

Valido 

Válido 

Cancelado - Empresa não enviou documentaçâo confomie sofidnado 
em diligência. Descumprimento ao Decreto 10 024/19, .Art 38 2° O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no miram°, duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessáno, dos documentos contplementares adequada 
ao último lance ofertado após a negociação de que trata n :aput 
19/07/2021 15 36 47 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11.6 confoene 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumprimento ao Decreto 10024/19 .Art. 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR r O instrumento convocatóno deverá estabelecer prazo de no 
minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessano, dos documentos 
complementares, adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput. 14/07/2021 1451.26 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11.6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumprimento ao Decreto 10024/19, Ali 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encarranhar, 
pelo sistema eletrônico, contra proposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR' r O instrumento convocatôrio deverá estabelecer prazo de, no 
mínimo, duas horas, contado da sol/citação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessano, dos documentos 
complementares, adequada ao afamo lance ofertado apbs a negociação 
de que tratas caput. 141070021 14-51 28 

LOTE 0001 - ITEM 0025 - Fosfato de Sodiodibásico Anidro P.A. 1KG 
Data Valor CNN 

04/0?/2021 - I 8 16 05 55 00 (proposta) 06 867 357/0001-58- Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Lida 

09/07/2021- 17 06;51 

09/070021 -1631 :ia 

10/07/2021 • 16 26 59 

10/07/2021- 18 50 34 

9,35 (proposta) 63.424 121/0001-80 - Sentes & Sousa 
Ltda 

225.82 (proposta) 28 973 5040001.07 - MERCOSUL 
DISTR.IBUSDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

2i0,09 (proposta) 63 57 ' 095/0001-13 - Dismabel 
Distab.adora de Soros Ltda 

227 10 (proposta) 15 377 501)0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDIDOS 
HOSPITALARES LIDA 

Situação 

Cancelado Descumpnmento ao item I I 6 contomie 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência. 
Descumpnmento ao Decreto 10024/19, .Art. 38.Encerra da a etapa de 
ermo de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao ilicitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
-PAR' r O instrumento convocatáno deverá estabelecer prazo de, no 
mirem, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessario, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput. 14/07/2021 14.51 28 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência. Descumprimento ao Decreto 10024/19, _Ara 38 2* O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no minora. duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessário, dos documentos complementares adequada 
ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
19/07/2021 15:36:47 

Valido 

Vá do 

Váfdo 

LOTE 0001 - ITEM 0026 - Fucsina Fenicada Gram 500m1 
Data Valor CNPJ 

portáJ 
""!.1,!",,,!, COMPRAS 

PUBLWAS 

Situação 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 2610712021 as 10.14 08 
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co36
E 5-1

04(07/2821 -18.617 

09/07,2021 - 17:0757 

20,00 (proposta) 06867.357/0001-58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratorioe 
Ltda 

29,05 (proposta) 63 424 1200001-80- Bentas & Sousa 
Ltda 

Cancelado- Descumprimento ao item 11.6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumpdmento ao Decreto 10.024/19, Ari 38.Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR" 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de no 
minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e se necessário dos documentos 
complementares, aaequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput. 14/0712021 14 51 28 

Cancelado- Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descumporrento ao Decreto 10024119, Ali 38 2° O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de. no mieirno. duas 
horas, contado da solicitaçào do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessano, dos documentos complementares, adequada 
ao 0111mo lance ofertado apos a negociação de que trata o vaput 
19/07/2021 153647 

09,07,2021. te 01 38 31 91 teroposta) 28 973 50410001-07 - MERCOSUL 
DiST RIBISIDORA DE MEDICAMENTOS 
El RELI 

Válido 

10/07i2021. 16 27 15 30,28 (proposta) 63.571,095/0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

Válido 

10/07/2021 - 18-50 33 30,50 (proposta) 15377.501/0001-69 - BRAS/L IHOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

Válido 

LOTE 0001 - ITEM 0027 - Glicose Enzimática C/500 Testes 

Date 

04:04292 I . 173332 

Valor CNPJ 

5000 (proposto) 06 867 35710001.58- Distribuidora 
Parelhos Artigos Para Laboratonos 
Ltda 

09,3"2021 11' 10 03 52_75 ço,r000sta 83 424 121,0001.80. Berres & Sousa 
Ltda 

09/0712021 - 18 0130 189,69 (proposta) 28 973.504/0001-07 - MÉRCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10/07/2021 - 1527:35 180,01 (proposta) 63 571.095/0001-13 - Dsmabel 
Distnbuidora de Soros Ltda 

10/07/2021 • 17 50 33 r 79 56 i:or000sta) 15 377 501/0001-89 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS ME-CACOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/072021 00 38 48 55 00 O.5. 867 357/0001-58- Distribuidora 
Pararmos Artigos Para Laboratonos 
Ltda 

Situação 

Cancelado. Descumprimento ao item 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em &gandra 
Descumprenento ao Decreto 10024/18, Ali 38.Encerrada a Cocai de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar 
pelo sistema eletrónico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
PAR 2°0 Instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 

minirno, duas frotas contado da solicitação do pregoeiro no sistema 
para envio da proposta e, se necessário. dos docon)entos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apos a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14.51.28 

Cancelado - Empresa não enviou documentaçào conforme solicitado 
em diligência. Descumprimento ao Decreto 10 024119. An 38 2° O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo da, no minimo, duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada 
ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata ocupar. 
19107/2021 15;36:47 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado- Descumprimento ao item 116 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
srmatado em diligencra 
Descumprimento ao Decreto 10.024/19, Art 38 Encerrada a etapa de 
envio de rances da sessão publica, o pregoeiro devera encantinhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta 
vedada a negociação em condiçóes diferentes das previstas no edital 
'PAR' 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 
minem, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema 
para envio da proposta e, se necessáno, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apôs a negociação 
de que (ratas caput 14/07/2021 (451 28 

LOTE 0001 - ITEM 0028. Hematoxilina de Harris 1000m1 
Data Valor CNPJ 

04/07/2021 - 1734:03 

lie  porto! na 
COMPRAS 

PUBLICAS 

150 00 (proposta) 06.867 357/0001-58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Ltda 

Situação 

Cancelado - Descumprimento ao Item 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligancia 
Descumpnmento ao Decreto 10 024/19. .Art 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tentra 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 
vedada a negociação ern condiçóes diferentes das previstas no edital 
PAR 2° O Instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, aó 

mimmo, duas horas contado da solicitação do pregoeiro no sistema 
para emdo da proposta e. se necessano. dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o capta. 14/07/202114 51:28 

Documenio gerado e:cronicamente no Portal de Compras Publicas em 26/07/2021 as 10:14 06 
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Prresso:  ja2.4C030.0(1.

i: • ,.. gl  

09/37/2021 -17 1 1 07 10006 (proposta) 63,424 1214101.80 - Bastes & Sousa 
Ltda 

09i07f2021 -190128 428,83 (proposta) 28 973 504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10/07/2021 -162604 406,95 (proposta) 63.571 09510001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

10/0712021 - 16 50 33 $13.38 (proposto) 15 377 531/0301.69 - BRASIL HOSP 
MA- ER1A 3 MEDIDOS 
HOSPITALARES IMA 

12/07/2021 -903857 130 00 06 867 357/0001.58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratortos 
Ltda 

Cancelado - Empresa 000 enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descumprtmento ao Decreto 10 024/19, Ari 38 2° O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no ~mo duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada 
ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 
19/07/2021 15.3647 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado. Descumpnmento ao Item 116 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, Art 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas rio ed tal 
'PAR' 2°0 Instrumento convocatório deverá estabelece, prazo de, no 
=Imo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessano dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado opus a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14 51:28 

LOTE 0001 - ITEM 0029 - Líquido de Turck 1 000m) 
Data Valor CNPJ 

, 4 2/ 120,00 (proposta) 06 867 35710001-58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Lida 

09/07/2021 - 17 11 59 32 20 tproposta) 03424 121/0001-80 Sentes & Sousa 
Lida 

09/07/2021 -180130 74.88 (proposta) 28.973.504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10/07/2021 18.2E 24 71.83 (proposta) 63571.095/0001-13. Dismabel 
astribuidora de Soros Ltda 

10/07/2021 - 1850:33 75,41 (proposta) 15.377 501/0001-69 - BRASIL IHOSP 
MATERIAIS MEDIDOS 
HOSPITALARES LTDA 

12107/2021 09 39 00 75,00 05.867 35710001-58- Distribuidora 
Paranhos Artigos Paia Laboratorios 
Ltda 

Situação 

Cancelado - Descumptimento ao item 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência. 
Descumpnmento ao Decreto 10024/19. Art. 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contra proposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas ou edital 
PAR' 2° O instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no 
~imo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no ststerna 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares. adequada ao último lance ofertado apos a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 1451.28 

Cancelado - Empresa nâo enviou documentação conforme solicitado 
aro diligência Descumprimento ao Decreto 10 024/19. Art 33 2° O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no minimo duas 
horas. contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para ermo da 
proposta e, se necessário, dos documentos complementares adequada 
ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 
19/07/2021 15 36 47 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado • Descumpnmento ao item 11.6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforrne 
solicitado em diligência. 
Descumprimento ao Decreto 10.02409, ,Art. 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão publica, o pregoeiro devera encaminhar, 
pelo sistema eletrônico contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, pare que seja obtida melhor proposta 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
PAR 2°0 instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de no 

mintmo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput. 14/07/2021 14.51 28 

LOTE 0001 - ITEM 0030 - Lugoi Forte 2% 1.000m1 
Data voar CNPJ 

04/07/2021 - 17 34 55 50,00 (proposta) 06 837 357/0001-58 - Drettbuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Lida 

portni fle 
CO¥PRAS 
, PUBLICAS 

Situação 

Cancelado- Descumprimento ao item 116 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência. 
Descumpnmento ao Decreto 10024/18, .Art 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão publica, o pregoeiro devera encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contra proposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de no 
minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessano. dos documentos 
complementares, adequada ao ultimo lance ofenado após a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 1451:28 

Documento gerado elewonicamente no Portal de Compras Públicas em 26/07/2021 ás 10-14 06 



Processo: a£1.2igv3 2./ 

Átífica: 

091072021 .17 12;48 

09/070021 -1801 38 

10/07/2021 -162846 

010712021_ 18 50 33 

12/07/2021 - 09 30 19 

12107,2021 - 09 39 16 

136 65 imposta) 83 424 1210001-80 • Sentes & Sousa 
Ltda 

250 20 (proposta) 28 973 504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

239.99 (proposta) 63,571 095i0001-13 - Dismabel 
Distnbuidora de Soros Lida 

240,31 (proposta) 15,377 501/0001-69 • BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

49 99 63.424.12110001-80 - Bentos & Sousa 
Ltda 

4509 06 897 357/0001-58 - Distribuidora 
Puras/os Artigos Para Laboratorios 
Lida 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descumpnmento ao Decreto 10024/19 Ant 38 2' O 
Instrumento convocatono devera estabelecer prazo de, no minimo duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessáno dos documentos complementares adequada 
ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 
19107/2021 152847 

Váltdo 

Vãlido 

Valido 

Cancelado • Empresa neo enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descumprimento ao Decreto 10024119, Art. 38 2° O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no minimo duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessano, dos documentos complementares, adequada 
ao ultimo lance ofertado apos a negociação de que trata o caput 
19107:2021 15 36 47 

Cancelado - Descumpnmento ao tem 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diegência 
Descumpnmento ao Decreto 10024/19. Art 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão publica, o pregoeiro devera encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 
'PAR 2° O instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no 
Mimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema. 
para envio da proposta e, se necessário, dos docurneotos 
complementares, adequada ao ültimo lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput 14107/2021 1451.28 

LOTE 0001 - ITEM 0031 - Massa para tubo capilar 
Data Valor CNPJ 

04,07i. 021 - 11 35 19 50.00 (proposta) 06,867 35710001-58 • Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratorios 
Ltda 

090112021- 17 13 22 

09/0712021 - 10.0131 

10/07/2021 - 16:29:52 

10/07/2021 - 1650 33 

12/07/2021 -092903 

12/07/2021 -092926 

33 90 (pró-postai 83 424 121/0001-80 • Gentes & Sousa 
Ltda 

32,77 (proposta) 28 973 504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
GIREI.) 

31,43 (proposta) 63 571_095/0001-13 - Osmabel 
Distribuidora de Soros Leia 

30.14 (proposta) 15 377 501/0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES ITDA 

30 13 63,424 121/0001-80 Bestes 8 Sousa 
Ltda 

30 00 36.867 357;0001.58 • Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Lida 

Situaçào 

Cancelado • Descumpnmento ao item 11.6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
DescumpnMento ao Decreto 10 024/19„Art, 38.Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
PAR- 2°0 instrumento convocatono devera estabelecer prazo de no 

minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao Ultimo lance ofertado apos a negociação 
de que trata o caput, 14/07/2021 1451.28 

Cancellado - Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descumpnmento ao Decreto 10024/19, . An 38 2' O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de no muurno, duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema para envio da 
proposta e. se necessário, dos documentos complementares adequada 
ao ultimo lance ofertado apos a negociação de que traia o caput 
19/070021 15 36 47 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descumprimento ao Decreto 10024/19, Art 38 2.0 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo d; no Minem duas 
horas contado da solicitação do pregoeiro no Sistema para erhiro da 
proposta e, se necessário, dos documentos complementares adequada 
ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 
19/0712021 1536 47 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligencia 
Descumpnmento ao Decreto 10_024/19, .Art 36 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão publica, o pregoeiro devera encaminhar, 
pelo sistema eletróreco, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital, 
'PAR' 200 instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de no 
minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apos a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14.51 28 

LOTE 0001 - ITEM 0032 - Óleo de Imersão 100m1 

me porto! de Pecfina 248 553 
COA,4PRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/070021 as 10:1406 
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Pnresso:_,~i 

E 

Data 

04/012021 - 1735:40 

06.0712021 r 7 14 06 

0910712021.'1801  37 

10/0712021 -183025 

10/07/2021 .; 18 50 33 

12/07/2021 - 09 39 37 

Valor CNPJ 

2600 (proposta) 06 867 357/0001-58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratorios 
Ltda 

24,02 Lpreposta) 63 424 121/0001-80 Bentos & Sousa 
Ltda 

46,17 (proposta) 28 973 504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

4-4,28 (proposta) 63 571.095/0001-13 - Dismabel 
Distnbuidora de Soros Ltda 

44,11 (proposta) 15.377501/000-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

23,00 06 867 357/0001-58, Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratorios 
Ude 

Situação 

Cancelado - Descumpnmento ao Item 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência, 
DescumprImento ao Decreto 10024/19. Art 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço para que seja obtida melhor proposta 
vedada a negociação em condições drferentes das previstas no edrál 
'PAR 2°0 instrumento convocatono deverá estabelecer prazo de no 
mimo, duas horas, contado da solrotação do pregoeiro no SISterrrd 

para envio da proposta e. se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao álamo lance ofertado apôs a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14:5128 

Cancelado. Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descurnprimento ao Decreto 10024/19, Art 38 2'0 
instrumento convocatõrio deverá estabelecer prazo de no minmo. duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema para envio era 
proposta e, se necessário, dos documentos complementares adequada 
ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 
19/07/2021 15.3647 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11.6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligencia 
Descumpnmento ao Decreto /0024/19, Art 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão publica, o pregoeiro deverá encaminhar. 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta_ 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
"PAR" 2°0 instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 
minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e. se necessário dos documentos 
complementares, adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14:5128 

LOTE 0001 - ITEM 0033 - Panático Rápido p/Coloração 3x500m( 
Data Valor CNPJ 

04iGr/2021 -173624 50 00 (proposta) 06 867 35710001-58- Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratorios 
Ltda 

09107,2021 -17 14 53 49 15 (proposta) 63 424 121/0001-80 - Bentos & Sousa 
tida 

09/07/2021 -1901 37 91,23 (proposta) 28.973 50410001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMIF_NTOS 
EIRELI 

10/076621 -103042 87.50 (proposta) 63.571 09510001-13. Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

10/07/2021 - 18 50 33 86.09 (proposta) 15.377 501/0001-69. BRASIL 'HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 .; 09 39 50 45.00 06 867 357/0001-58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para laboratonos 
Ltda 

pn'tat iv 
COMPRAS 

PÚBLICAS 

Situação 

Cancelado - Descumpnmento ao Item 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumpnmento ao Decreto 10.024/19. .Art 38.Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edita: 
'PAR 2°0 instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 
mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necesseno, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apos a negociação 
de que trata o caput 14/0712021 1451 28 

Cancelado Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descumprimento ao Decreto 10024(19. Ai 38 2° O 
instrumento convocatono deverá estabelecer prazo de, no mimam duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessano dos documentos complementares. adequada 
ao ultimo lance ofertado apos a negociação de que trata o capta 
19/0712021 1536 47 

Válido 

Válido 

Cancelado - Descumpnmento ao Item 11.6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência. 
Descumpnmento ao Decreto 10024/19, Art 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico. contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR' 2°0 instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 
minlmo. duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares. adequada ao último lance ofertado anos a nepoa.ação 
de que trata o capai 14/07/2021 14-51 28 

Documento gerado eletronicamente no Portall de Compras Públicas 'em 26/07/2021 às 10[14 06 
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12/97/2021 • 09 46 22 44 00 06 867 35710001.58- Distribuidora 
Paranhos Arligos Para Laboratorios 
toa 

P r o; XJ026420,21 

f 
F 

Cancelado- Descumonmento ao ltern 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligencia 
Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, Art 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que sela obtida melhor proposta. 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR' 2° O Instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no 
mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário. dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput. 14/07/2021 1451728 

LOTE 0001 - ITEM 0034- Proteína C Retaiva - PCR Látex c/100 Testes 

Data 

04107/2021 - 17 37 18 

Valor CNPJ 

5002 (proposta) 06 867 357:0001-58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Ltda 

09/07/2021 - 1Z 17 42 53 85 l_nronostal 63 424 121/0001.90. Sentes & Sousa 
Lata 

09107/2021 -10,01 37 336,48 (proposta) 28 973.504/0001.07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

1010722021 -1631 00 322,75 (proposta) 63 571 095/0001-13. f>,smabel 
Distnbuidora de Soros Ltda 

10/07'12021 • 18 50 33 243,15 (proposta) 15 377 501/0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
i-IOSPITALARES LTDA 

LOTE 0001 - ITEM 0035 - PSA Teste Rápido 0/25 Testes 
Data Valor CNPJ 

04/0 //2021 - 17 38 06 19000 (proposta) 06 867 357/0001-58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratorios 
Ude 

09/0712021- 17.18-16 163,30 (proposta) 63 424 121/0001-80 - Sentes & Sousa 
Ltda 

Situação 

Cancelado - DescumprImento ao item 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligencia 
Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, Art 38.Uncerrada a etapa de 
envio de lances da sessão ptiblica, o pregoeiro devera encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que sela obtida melhor proposta 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
PAR 2° O Instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de no 
momo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e: se necessáno dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado aphs a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14,51 28 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descumprimento ao Decreto t0024/19, Ali 38 2° O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no minimo, duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessário, dos documentos complementares adequada 
ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 
19/07/2021 15-3647 

Válido 

Válido 

Válido 

09/07/2021 • 18 01 37 524,73 (proposta) 28 973 504/0001-07 MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E' ROL 

10/07/2021 • 16 31 23 903 31 tproposta) 83 571 095(0001.13- Dismabet 
Distribuidora de Soros Ltda 

10/07/2021 -185033 200,30 (proposta) 15 377 501/0001-69 BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 -093039 4999 53 424 121/0001-80 • Bentas & Sousa 
Lida 

portztl te 
.COMPRAS 

PUBLICAS 

Sltuaçao 

Cancelado - Descurnprimento soltem 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligencia 
Descumpnmento ao Decreto 10024/19, Ali 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de no 
miamo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14:5128 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descumprimento ao Decreto 10024/19, Art 38 20 0 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no n-rnirno, duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema para envio da 
proposta e, se necessário, dos documentos complementares adequada 
ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 
19/07/2021 1536:47 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme solicaaoo 
em diligência Descumpnmento ao Decreto 10024/191 Art 38 r O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, rw nunirna duas 
horas contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e. se necessáno, dos documentos complementares adequada 
ao último lance ofertado apos a negociação de que trata ocupar. 
19/07/2021 15 36 47 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/07i2021 ás 10'14,06. 
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'Proce5so: á2Oai0036 XUA 

F 

124'7, 12021 -094001 

12/07/2021 -094637 

'40 00 06 867 357/0001-58 - Distnbuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Lida 

135,00 04 86735710001.58- Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratorios 
Ude 

Cancelado. Descumpnmento ao Bem 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, ,An 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão publica, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico contraproposta ao Itcitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR 2°C instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no 
minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput. 14/07/2021 14 51-28 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumprimento ao Decreto 10024/19, .Art 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deveã encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
PAR- 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 

minimo duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apôs a negociação 
de que traia o caput 14/07/2021 14 51 28 

LOTE 0001 - ITEM 0036 - Soro Anti-A 
Data 

0410712021 - 17 38 30 

Valor CNPJ 

40,00 (proposta) 06.867 357/0001-58 - DisInbuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratorios 
Ltda 

09/01/2021 . 17 18 49 24,45 (proposta) 63 424 121/0001-80. Bentes & Sousa 
Lida 

09/07/2021 - 18 01 37 01,48 lproposta) 28 973 50410001-07 MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EiREL1 

10/07/2021 - 16 31 42 73,15 (proposta) 83.571 095/0001-13- Dismabel 
Distribuidora de Soros Leia 

10/07/2021 -18 50:32 74.02 (proposta) 15.377 501/0001-69- BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 -094330 23,00 06.867 357/0001-58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Ltda 

situaoko 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11.6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumprimento ao Decreto 10024/19, ,Art 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo aclama eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
"PAR- 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 
minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apôs a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 1451:28 

Cancelado- Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descumprimento ao Decreto 10024/10 Art. 38 2°0 
tristrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no minimo, duas 
horas, contado da solicitação do pregoetro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessário, dos documentos complementares adequada 
ao Ultimo lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput 
19/07/2021 15 36.47 

Vállido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11,6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumprimento ao Decreto 10.024/19, Ari 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão publica, o pregoeiro deverá encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que sela obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR- r O instrumento convocatóno devera estabelecer prezada, no 
minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao ularno lance ofertado nos a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 1451.28 

LOTE 0001 - ITEM 0037 - Soro Anti-AB 
Data Valor CNPJ 

04,07/2021 - 11' 38 59 

migh dOrtai do 
'"'"" COMPRAS 
EL PUBLICAS 

40 00 (proposta) 06 867 35710001-58- Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratorios 
Ltda 

Situação 

Cancelado. Descumprimento ao item 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada confonne 
solicitado em diligência 
Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, AIO 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão púbica, o pregoeiro deverá encarriinhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no editai 
'PAR' 2°0 instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 
mineno, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao ilifift10 lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput, 14/07/2021 14 51.28 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/07/202: as 10:14.08. 



09/07;2021 - 17 19 23 24,45 (proposta) 83A24 121/0001-80 - Sentes & Sousa 
Ltda 

09/07/2021 18 01 37 

10107/2021 . 16 32 03 

10/07/2021 -185032 

12ari2021 -094011 

81.48 (proposta) 28,973 504(0001-07 MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

78 15 Iproposta) 83 571 095:0001.13 . Dismabel 
Distobuidora de Soros Ltda 

74,02 (proposta) 15 377 50110001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

23,00 061367 35710001.581- Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Ucla 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descumprimento ao Decreto 10.024/19, .Art 38 2°0 
Instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessano, dos documentos complementares. adequada 
ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 
19/07/2021 1535.47 

Válido 

Valido 

Válido 

Cancelado - Descumpnmento ao /tem 11 6 conteriam 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumpnmento ao Decreto 10024/113, AR 38 Encerrada solapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contra proposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 
'PAR r O instrumento convocatôno deverá estabelecer prazo de, no 
minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao Catimo lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14 51 28 

LOTE 0001 - ITEM 0038 - Soro Anti-B 
Data Valor CNPJ 

34.5/7202 - '7 39 21 

05,0772021 • 17 20 13 

09/07/2021- 113 01:37 

10(07/2021 - 16.32 25 

10/07/2021 - 18 50 32 

12107/2021 09 4C 18 

40 00 (proposta) 06,067 357/0001-58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Leboratonos 
Ltda 

24.45 (proposta) 33.424 121/0001-80- Bentas & Sousa 
Ltda 

81,48 (proposta) 

78_15 (proposta) 

74.02 (proposta) 

28.970504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

63 571 095/0001-13 Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

15.377 501/0001-69- BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

23.00 09 867 357/0001-58 Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Laia 

Situação 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11.6 conforme 
na° enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligancia 
DesCumprimenta ao Decreto 10 024/19„Art 38_Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico. contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 
PAR' 2° O instrumento convocatôno deverá estanelecer prazo de. no 

mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema. 
para envio da proposta e, se necessano, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apôs a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14.51 28 

Cancelado. Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descumprimento ao Decreto 10024/19. .Art. 38. 2° O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 'Mimo duas 
horaa, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessário, dos documentos complementares adequada 
ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 
19/07/2021 15.3647 

Válido 

Vá/do 

Válido 

Cancerado - Descumpnmento ao item 11.6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, .An 35.Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão publica, o pregoeiro devera encaminhai 
pelo sistema eletnbnico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no editai 
"PAR' 2° O instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no 
minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apos a negociação 
de que trata o capul 14/07/2021 14.51:28 

LOTE 0001 - ITEM 0039 - Soro Anti-O 
Data 

04/07(2021 - 17 39.46 

itortor de 
COMPRAS 

PUBLICAS 

Valor CNPJ 

70,00 (proposta) 04 867357/0001-58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Ltda 

Situação 

Cancelado - Descumpnmento ao Iam 11.6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumprimento ao Decreto 10.024/19_ Art 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar 
pelo sistem a eletrônico. contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR 2° O instrumento convocatório devera estabelecer prazo de no 
minam, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema. 
para envio da proposta e, se necessário, dos oocumentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apôs a negociação 
de que trata o caput. 14/07/2021 14:51-28 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 26/07/2021 as 10 14 06 

r'.;,,ntna 252 (IC 55:5 



0907/2021 o t-2.20.38 40.50 (proposta) 63,424 121(0001-80. Bentas & Sousa 
Ltda 

09/07/2021 -1901 36 133,62 (proposta) 28.973 504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10/07/2021 • 16 32 39 128,17 (proposta) 63.571 095/0001-13- DIsmabel 
Distnbuidora de Soros Ltda 

10/07/2021 - 15-50.32 128,72 (proposta) 15.377.50110001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12-07/202t -09 40 25 45 00 06 857 357:0001-58 Distribuidora 
Parasitos Artigos Para Laboratonos 
Liga 

Cancelado. Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência, Descumprimento ao Decreto 10024/19. Art 38, r 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no n6rnmo duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada 
ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 
19/07/2021 15-36-47 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumprtmento ao Decreto 10,024/19. Ara 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão piablica, o pregoeiro deverá encaminhar 
pelo sistema eietrônico, contraproposta ao licitante que teoria 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
PAR 2° O instrumento convocatono deverá estabelecer prazo de, no 

mínimo duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema. 
para envio da proposta e, se necessário. dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apôs a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14 51_28 

LOTE 0001 - ITEM 0040 - Soro coombs pol(esp 10m1 

Data Valor CNPJ 

04107/2021 -174811 

09/07/2021 -17 21 28 

09:L'7021. i8 01 35 

10/07/2021 - 93255 

10/07/2021 , 18 50;32 

12/07/2021 - 094042 

70 00 (proposta) 06 867 35710001.58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Ltda 

30,45 (proposta) 63 424 121/0001-80 -Bentas 8, Sousa 
Lida 

94,34 (proposta) 28 973 504/0001-07 • MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIREU 

90.49 (proposta) 63.571 095/0001-13 Dismabel 
Distnbuactora de Soros Ltda 

92.03 (proposta) 15.377 501/0001-69 -BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDIDOS 
HOSPITALARES LTDA 

38,00 06.867 357/0001-58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Lida 

Situação 

Cancelado- Descumpnmento ao Rem 11,6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência. 
Descumprimento ao Decreto 10024119, Art, 38 Encerrada a etapa de 
enviada lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR 2/ O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 
minem°, duas horas contado da solicitação do pregoeiro no sistema 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares. adequada ao último lance ofertado apos a negociação 
de que trata o caput 14/0712021 1461:28 

Cancelado- Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descumprimento ao Decreto 10024/19. . Ar, 38. r o 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de. no ~imo duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema para envio da 
proposta e, se necessário, dos documentos complementares adequada 
ao último lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput 
19/0712021 15 36 47 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 11.6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumpnrnento ao Decreto 10.024/19, .Art. 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão publica, o pregoeiro deverá encaminhar 
pelo sistema eletrônico. contraproposta ao licitante que tenho 
apresentado o melhor preço, para que sela obtida melhor proposta. 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
PAR' 2/ O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de no 

minimo, duas horas, contadoria solicitação do pregoeiro no sistema. 
para envio da proposta e, se necessano, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apos a negociação 
de que trata o capas 14/07/202114:51 28 

LOTE 0001 - ITEM 0041 - Tngficérides Enzimático cl100 Testes 

Data Valor CNPJ 

04:/iT,22 OC 4 , 150 00 (proposta) 06 567 357/0001-58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Lida 

Situação 

Cancelado- Descuinprimento ao item 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumprimento ao Decreto 10,024/19. Art 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera encarrimhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital, 
'PAR 2/ O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 
mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e. se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao Ultimo lance ofertado após a negociação 
de que trata o capul 14/07/2021 14.51-28 
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09/07/2021 . 17 22 03 

09137/2021- 18 01_36 

10/07/2021- 16 33 16 

10/0 712021 -18 50 32 

12/07/2021 -392934 

12/07/2021 - 094057 

238 20 iproposta) 63 424 121/0001-80 - Bentas & Sousa 
Ltda 

1 142,25 (proposta) 28 973 504,0001.07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

005,63 (proposta) 63 571 09510001-13 Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

720 05 (pro Posta) 15 377 50r13001.69. BRASIL HOSP 
MATERIAIS MED1COS 
HOSPITALARES LTDA 

149,00 63.424 12110001-00- Bentas 8, Sousa 
Ltda 

139,00 06,867_357/0001-58- Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratonos 
Ltda 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligencia Descumpnmento ao Decreto 10024/19, .Art 38 2' O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no meneio duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessáno, dos documentos complementares adequada 
ao último lance ofertado apos a negociação de que trata o capei 
19/07/2021 15 36 47 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado- Empresa não orneou documentação conforme solicitado 
em diligência_ Descumprimento ao Decreto 10 024/19. Ar1 38 2° O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de. no minimo, duas 
horas, contado da solicitaçáo do pregoeiro rio s,stema, para envio da 
proposta e, se necessino, dos documentos complementares adequada 
ao último lance ofertado apos a negociação de que trata o caput. 
19/07/2021 15.36.47 

Cancelado - Descumprimento ao tem 11.6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumpnmento ao Decreto 10024(19, .Art 38 Encer,ada a etapa de 
envio de lances da sessão publica, o pregoeiro deverá encaminhar 
pelo sistema eletrónico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
PAR 2°0 instrumento convocatóno deverá estabelecer prazo de no 

mínimo duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negoc.ação 
de que trata o caput. 14/07/2021 14 51 28 

LOTE 0001 - ITEM 0042 - Uréia Enzimáticac/500 Testes 
Data Valor CNPJ 

700"321 - 174104 

09107/2021 - 17 22 38 

09/07/2021 e 1801:36 

10/07/2021 - 16.3333 

10107/2021 18 50 32 

12,07/2021 .0929 17 

12/07/2021 - 0941-07 

/2300 (proposta) 06 867 3571'0001-58 Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratortos 
Lida 

376,55 (proposta) 63 424 121/0001-80 - Bentas & Sousa 
Leia 

316,38 (proposta 20 973 504/0001-07 • MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRE(.1 

303.47 (proposta) 63 571 095/0001-13. Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

24505 (proposta) 15.377 501/0001.69 - BRASIL HOSP 
MATERIA1S MEDICOS 
leOSPITA LARES LTDA 

119.00 63.424 121/0001-80 Bentas & Sousa 
Lida 

110,00 08.667 357/0001-58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratorios 
Lida 

Situação 

Cancelado - Descumprimento ao tem 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumpnmento ao Decreto 10_024/19, Art. 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR' 2" O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 
minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput, 14/07/202114:51:28 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descumprimento ao Decreto 10024/19. Ari 38 2° O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de no mimai°, duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e. se necessário, dos documentos complementares, adequada 
ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 
19/07/2021 153647 

Válido 

Válido 

Valido 

Cancelado - Empresa não escoo documentação conforme solicitado 
em diligência Descumpnmento ao Decreto 10024/19, Art 38 2°0 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no miram°, duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no Sistema, para envio da 
proposta e, se necessáno, dos documentos complementares adequada 
ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 
19/07/2021 15.36 47 

Cancelado - Descumpnmento soltem 11 6 conforme 
não eninou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumpnmento ao Decreto 10 024/19, Art. 38.Encerrada a etapa de 
ermo de lances da sessão pública, o pregoeiro devera encaminhar 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
'PAR' 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo se, no 
Minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema. 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14.51 28 

LOTE 0001 - ITEM 0043 - VORL 5m) C/300 Testes 
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Preoesso:Xai OCE ka2.3 
R9-

Data 

041072021 - 17 41 36 

09/07/2021 17 23 24 

09107/202l- 18 01 36 

10/07/202 - 15 33 54 

13107/2021 18 50 32 

12107/2021 -093955 

12/07/2021 .49 41 36 

Valor CNPJ 

80,00 (proposta) 06 867 35710001-58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratoncs 
Ltda 

1431,45 (proposta) 63 424 121/0001.80. Bentas & Sousa 
Ltda 

137,23 (proposta) 

131,63 (proposta) 

13203 (proputa) 

28 973 504;0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELii 

63 571 095/0001-12 Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

15 377 501;0001.69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LIDA 

79,99 63,424 121/0001-80 - Bentas & Sousa 
Ltda 

70 00 06.867357/000l-58. Distribuidora 
Pa-anhos Artigos Para Laboratonos 
Ltda 

Situação 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme 
solicitado em diligência 
Descumprimento ao Decreto 10.024/19, .Art. 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 
PAR r O Instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no 

minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao ultimo lance ofertado apôs a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14 5U8 

Cancelado. Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
ern diligência Descumprimento ao Decreto 10024/19 .Art 38 r O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de no minam, duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e. se necessano, dos documentos complementares, adequada 
ao ultimo lance ofertado apõs a negociação de que trata o caput 
19/07/2021 153647 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme sobcitado 
em diligência. DescumprImento ao Decreto 10024/19, Art. 38 r O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mimo, duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada 
ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 
19/07/2021 15.38:47 

Cancelado - Descumprimento ao tem 11 6 conforme 
não enviou a composição de custo e notas de entrada confon-ne 
solicitado em diligência 
Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, _Ari 38 Encerrada a etapa de 
envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera encaminhar. 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta 
vedada a negociação em condiçtes diferentes das previstas no edital 
'PAR' r O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de no 
~imo duas horas contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociação 
de que trata o esfola 14/57/2021 14 51.28 

LOTE 0002 • ITEM 0001 - Agulha a vacuo 25 x 7 
Data 

09.'3s/2321 - 17 29 51 

09/07/2021 -18.01 36 

10/07/2021 -10 34 26 

10/0712021 - 18 50 32 

12/07/2021 - 09 30 46 

Valor CNPJ 

57 (proposta) 63.424 121/0001-80 - Bentes & Sousa 
1 

1,10 (proposta) 

1.01 (proposta) 

I 01 (proposta) 

28 57350410001.07. MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

63 571 095/0001-13 Dismabel 
Distribuidora de Soros Loja 

15.377 501/0001-69 BRASIL HOSP 
MATERIAi S MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

0,84 63.571 095/0001.13- Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

Situação 

Cancelado - Descumprimento ao nem 11.6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 
diligéncia Descumpnmento ao Decreto 10024/19. Art 38.Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contra proposta ao ficitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital. 'PAR. r O instrumento convocatono deverá estabelecer 
prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apôs a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14,59:41 

Válido 

Válido 

Cancelado • Arrematante não cumpnu com Diligência Contrariando o 
art 38 do decreto 10024119 23/07/2021 09 07 54 

Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0002 - Adaptador P/Agulha a Vacuo 
Data Valor CNPJ 

podo: ge. 
COIIIPRAS 

PUBLICAS 

Situação 
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09/07/2021 -173030 

09/07/2021 - 150136

tei07/2021 - 16 34 43 

10/07,2021 18 50 32 

12/07/2021- 0931 10 

019 (proposta) 63 424 121/0001-80 - Bentas & Sousa 
Ltda 

C,25 (proposta) 

023 (proposta) 

0,27 (proposta) 

28 973 504/0001-07 MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

63 571 095/0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

15 377 501/0001-69. BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

0,20 63 571 095/0001-13 - Diemabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

Cancelado- Descurnpnmento ao item 11 6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforrne solicitado em 
diligência Descumpnmento ao Decreto 10,024119, Art 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devore 
encaminhar pelo sistema eletrónico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seta obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições aderentes das provaras 
no edital "PAR' 2° O instrumento convocatóno deverá estabelecer 
prazo de, no mínimo, duas horas, contado da soãceação do pregoeiro 
no sistema para envio da proposta e, se necessario dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput 14;07/2021 14 59 41 

Válido 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contranando o 
ali 38 do decreto 10024/1923/0712021 09 07.54 

Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0003 - Bastão de vidro 

Data 

09/07/202 7 21 02 

09107/2021 - 18 01 35 

10107:2021 -160457 

10/07/2021 - 1850/22 

Valor 

33-5 (proposta) 

CNPJ 

63 424 121/0001.80 - Bentas & Sousa 
Leia 

3,43 (proposta) 28 973 504/0001-07 MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EiRELI 

3,15 (proposta) 63 571.095/0001.13' Dismabell 
Distribuidora de Soros Ltda 

3,42 (proposta) 15_377 501/0001-69. BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

Situação 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11,6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 
diligência Descumprimento ao Decreto 10 024/19, Art 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR' 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer 
prazo de, no minimo, duas horas. contado da solicitaçto do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofendo apôs a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 1409,41 

Valido 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpnu com Diligência Contrartando o 
art 38 do decreto 10024/1923/0712021 0907:54 

LOTE 0002 - ITEM 0004- Bico de Bunsen com Registro 
Data 

09107/2021 - 17:31 53 

09/07/2021 - 180135 

10/07/2021 - 16 35 14 

10/07/2021 -185032 

12/07/2021 - 09 31 53 

Valor CNPJ 

259,00 (proposta) 63 424 121/0001-80 Bentas & Sousa 
Ltda 

282,06 (proposta) 28 973 50410001-07 MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E1RELI 

259,04 (proposta) 63 571 095:0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

211,41 (proposta) 15 377501/0001-69- BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

215 87 E3.571.095/0001-13. Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

Mutação 

Cancelado- Descumprimento ao item 116 confomie não enmou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 
diligência Descumprimenlo ao Decreto 10_024/19, Art 38 Encerrada a 
etapa de entro de lances da sessão pública_ o pregoeiro devera 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contrapmposta ao ;licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR' 2° O instrumento convocatóno devera estabelecer 
prazo de. no mimai° duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessano, dos documentos 
complementares. adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14.59:41 

Válido 

Válido 

Cancelado -Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 23/07/2021 09.07154 

Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0005 - Caixa porta lâminas 
Data Valor CNPJ Situação 
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09/07/2021 - 17i32:10 16.54 (proposta) 63.424 121/0001-80 - Sentes & Sousa 
Lida 

361.20,93

Cancelado - Descumprimento soltem 116 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 

Descumprimento ao Decreto 10024(19. Art 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera 
encaminhar. pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço para que seja obtida meinor 
proposta, vedada a negociação em condiçbes aderentes das previstas 
no edital 'PAR- 200 instrumento convocatório devera estabelecer 
prazo de no ~imo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessario, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apôs a negociação 
de que trata o caput 14/0772021 14:59 41 

09W(2021 .18 01 35 71,39 (proposta) 78 903 50470001-07 MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIREL1 

Válido 

10/07/2021 -16 35 33 65,27 (oroposta) 83 571 095/0001-13- Dismabel 
Distebuidora de Soros Ltda 

Válido 

101072021 18 5.3 31 4401 (proposta) 15 377 50110001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

Cancelado - Arrematante não campos com Diligencia Contranando o 
art.38 do decreto 10024/192310712021 09'07.54 

12(07/2021 -0932 1 54 64 63.571 09510001.15. Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0006 - Cálice de Sedimentação de Vidro 60m1 
Data Valor CNPJ 

09/07/2021 11 32 41 2019.  (proposta) 63.424 121/0001-80. Bentes & Sousa 
Ltda 

09/07/2021 - 16111 35 83.03 (proposta) 28 973 504,0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

1007/2021 - t535 49 09,25 (proposta) 63 571 095(0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

10/07/2021 • 18 50 31 51,14 (proposta) 15 377 50110001.69 - BRASIL HOSP 
MATERIAiS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 - 09 32 25 63 54 63 571 095/0001-13 Dismabel 
Distnbuidora de Soros Ltda 

LOTE 0002 - ITEM 0007 - Coletor Perfuro Cortante 201 

Situação 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11.6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 
diligência Descumpnrnento ao Decreto 10024119.. Art .38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta as licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR" 2.0 instrumento convocatório deverá estabelecer 
prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para ellv10 da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apôs a negociação 
de que trata o caput. 14/07/2021 14/1941 

Valido 

Cancelado - Arrematante não cumpnu com Diligência Contranando o 
art 38 do decreto 10024/1923/0712021 09.07.54 

Válido 

Data 

09/0712021 - 11 33 16 

09707,2021 18 01-35 

10107(2021- 16 36 08 

10/07/2021 18.50.31 

12/07/2021 - 0932.35 

Valor 

14 90 (proposta) 

CNPJ 

63 424 12110001-80 -Bentas & Sousa 
Lida 

27,56 tproposta) 28.973 504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

25,31 (proposta) 63,571.095/0001-13 Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

26,41 (proposta) 15.377 501/0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

21,09 63 571 095/0001-13 Dismabel 
Distribuidora de Soros lida 

Situação 

Cancelado- Descumpnmento ao item 11 6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 
diligencia Descumprimento ao Decreto 10024/19. Art 38 Encerrada a 
etapa de ermo de lances da sessão pública, o pregoeiro devera 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta. vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR" 200 instrumento convocatono devera estabelecer 
prazo de, no minimo. duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput. 1410712021 14 59 41 

Válido 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligéndia Contranando o 
art.38 do decreto 10024/19 23/07/2021 090754 

Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0008 - Coletor Universal 80m1 
Data Valor CNPJ 

alin porta/ de 
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09/07/2021 7 35 26 0.46 proposta) 6L3d424 121/0001-80 - Sentes & Sousa 

09/07/2021 -180135 

10/07/2071 -163625 

10/07/2021 -102031 

12/07/2021.09 32 42 

1,44 (proposta) 28 973 504/0001-07 . MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

131 (proposta) 0357r 095/0001.13 Dismabel 
Disthbuidora de Soros Ltda 

1,16 (proposta) 15,517 501/0001-69. BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDIDOS 
HOSPITALARES LTDA 

1 10 63 571 095/0001.13- Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

: 670W00,361,20 

g730 
11 

Cancelado- Descumprimento ao Item 11.6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado ern 
diligência Descumprimento ao Decreto 10_024/19, Art. 38 Enterrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço para que sena obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das premstas 
no edital PAR' 2°0 instrumento convocatório deverá estabelecer 
prazo de, no minrmo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apOs a negociação 
de que trata o caput, 14/07/2021 1459.41 

Válido 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
a438 do decreto 10024/19 23/07/2021 09:07;54 

Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0009 - Cronometro 
Data Valor CNPJ 

09/07/2021 • 1739157 40 00 (proposta) 63 424 121/0001-80 - Bentas & Sousa 
Lida 

09/07/2021 - 18 01 35 71 82 (proposta) 28 973 504/0001-07- MERCOSUL 
DISTRIBUDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10107/2021 . 16 36 40 65,96 (proposta) 63 571 095/0001-13 - Dismabel 
Distnbuidora de Soros Ltda 

10/07/2021 -105031 52,18 (proposta) 15.377 501/0001.69. BRASIL HOSP 
MATERIAiS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12-07/2021 -053256 54 97 63 571 09910001.13 Dismabel 
Ctstribuidora de Soros Ltda 

LOTE 0002- ITEM 0010. Estante de plástico p/60 Tubos 17x17mm 
Data 

09/07/2021 • 17:49,14 

09/07/2321. 18 01 35 

10/07/2021 - 1d37 15 

10/07/2021 18 50 31 

12/07/2021 .99 3350 

Valor CNPJ 

17,54 (proposta) 63.424 121(0001-80 - Sentes 8, Sousa 
Ltda 

68 95 (pr000ára) 

63,32 (proposta) 

56,16 (proposta) 

Situação 

Cancelado - Descumphmento ao Nem 11 6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 
diligência Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, Art 38.Encemada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no editat 'PAR' 2°0 instrumento convocatório deverá estabelecer 
prazo de, no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeko 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao Otimo lance ofertado apôs a negoo.ação 
de que trata o caput 14/07/2021 14:59.41 

Válido 

Valido 

Cancelado -Arrematante não cumpriu com Diligancia Conimganao o 
art 38 do decreto 10024/19 23/07/2021 090754 

Vãlido 

28.973 504/0001.07. MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EiRELf 

68.571 095/0001-13 Dismabel 
Distnbuidora de Soros Lida 

15 377 501/0001.69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

52 77 63 571 095/0001-13 Dismabel 
Distnbuidora de Soros Ltda 

Situação 

Cancelado Descumpnmento ao tem 11 6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme scgotado em 
diligência. Descumprimento ao Decreto 10024/19. Art 38_Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta vedada a negociação em condições diferentes das preVistas 
no edital 'PAR- 2°0 instrumento convocalôno deverá estabelecer 
prazo de, no minimo, duas horas, contado da solicitação no pregoejro 
no sistema, para envto da proposta e. se necessano dos documentos 
complementares. adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput 14/0712021 /459.41 

Válido 

V8/do 

Cancelado - Arrematante não cumpnu com Diligência Contranan do o 
ar138 do decreto 10024/19 23107/2021 090754 

Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0011 - Gama GT 
Dera 

IRAS 
ÜBLICAS 

Valor CNPJ Situação 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas ern 26/07/2021 ás 10 14:06 

Pagina 2;38 ao 5f3 



• 

09/07/2021 -174916 73 32 tproposta) 63.424 121/0001-80 - Bentas & Sousa 
Lida 

09107/2021 - 18 01 35 520,03 (proposta) 28 973 504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EtRELI 

10/07/2021 - 16 37 35 477,58 (proposta) 63,571.095/0001-13 - Dismabel 
Distnbudora de Soros Lida 

10/07/2021 -105036 391.17 (proposta) 15.377501/0001-59 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 -093324 397,98 63.571 09510001-13- Dlsmabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

LOTE 0002 - ITEM 0012 - Garrote Adulto 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11 6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforrne sonegado em 

Descumpomento ao Decreto 10,024119 AO 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar. peio ustema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação aro condiçdes diferentes das previstas 
no edital PAR' 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer 
prazo de, no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessario dos documentos 
complementares, adequada ao ultimo lance ofertado apus a negociação 
de que trata o capas. 14107t2021 14'5641 

Válido 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
a1t38 do decreto 10024/19 23/07/2021 09-07.54 

Válido 

Data Valor CNPJ 

09/0712021 - 17 49 '9 950 ltwbo.sta) 63.424 121/0001-00 Sentes & Sousa 
Ltda 

09/07/2021 - 1601 34 /4,53 (proposta) 28 973 504/0001-07- MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10/07(2021 - 1637-56 13,35 (proposta) 63 571 095/0001-13- Dismabel 
Distnbuidora de Soros lida 

10/07/2021 -1850 31 12.14 (proposta) 15.377,501/0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDIDOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 -0933-36 1 12 63 571 095/0001.13- Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

LOTE 0002 - ITEM 0013 - Lamina para Microscopia Fosca 

Situação 

Cancelado - Descumprimento ao Rem 11 6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme soliceado vai 

Descumpnmento ao Decreto 10,024/19, An. 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condiçdes diferentes das previstas 
no edital 'PAR- 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer 
prazo de. no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociaçâo 
de que trata o capuf. 14/07/2021 14:59:41 

Valido 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpnu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 23/07/2021 09.07:54 

Válido 

Data Valor CNPJ 

09,0772021 • 17 48 49 11 85 (proposta) 63 424 121/0001-80- Bentas & Sousa 
Lida 

09/07/2021 - 18,01 34 13,42 (proposta) 28 973 504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10/07/2021 - 16 38 15 12,32 (proposta) 63571.095/0001-13- Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

10/07/2021 - 18 50-31 11,74 (proposta) 15.377.50110001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12,07/2021 - C9 za 54 1827 53 571.095/0001-13 • Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

LOTE 0002 - ITEM 0014 - Laminula para Microscopia 22x22mm 
Data Valor CNPJ 

portoi tre: 
. COMPRAS 

PUBLICAS 

Situação 

Cancelado - Descurnpnmento ao item 11.6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 
diligência Descumprimento ao Decreto 10024/19. Art. 38. Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública o pregoeiro haverá 
encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida m elhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR" 20 0 instrumento convocatório deverá estabelecer 
prazo de, no minimo, duas horas contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema. para envio da proposta e, se necessÉdo, dos documentos 
complementares. adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14:5941 

Válido 

Valido 

Cancelado .Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art 38 do decreto 10024/19 23/07/2021 090754 

Valido 

Situação 
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Processo:.g_p620.36 „),),),/ 

09/57/2021 • 17 48 27 

09/07/2021 - 18_01:34 

10/07/2021 - ^ià -38 32 

10/07/2021.18 50 23 

12107/2021 .09 34 03 

6.26 (proposta) 63 424 121(0001.80 - Bentas 8, Sousa 
Ltda 

7,30 (proposta) 28 973 504/0001-07 MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

6 71 (proposta) 63 571 095/0001-13- Disrnabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

695 !proposta) 15 377 50/0881-69- BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

559 63 571 0955801.13- Disrnabel 
CistSbuidora de Soros Ltda 

Cancelado • Descumprimento ao item 116 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado cai 
diligência. Descumprimento ao Decreto 10.024/19, Art 38,Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera 
encambar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no editai 'PAR' V O instrumento convocatóno deverá estabelecer 
prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessáno, dos documentos 
complementares, adequada ao Último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput 14/07/202114 59 41 

Válido 

Valido 

Cancelado - Arrematante não cumpnu cora Diligencia Contranando o 
art 38 do decreto 10024119 23/07/2021 09-0754 

Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0015 - Lamparina de Vidro a Álcool 100m1 
Data Valor CNPJ 

09817/2021 • 17 48 00 28 73 (proposta) 63.424 121/0001.80- Bentas & Sousa 
Ltda 

09/07/2021 - 18 01 34 82,00 (proposta) 28 973 504/0001.07 - MERCOSISL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
CREU 

10/07/2021 -16:38 58 54 1pro000ta/ 63 571 09510001-13 • Dismabel 
Distribuidom de Soros Ltda 

70/07/2021 - 18 50 23 74 11 (proposta) 15 377 501/0001-69. BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 -39 34 22 62,75 63 571 095/0001-13 • Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

LOTE 0002 - ITEM 0016. Máscara Bico de Pato para Tuberculose FR 95 

Situação 

Cancelado- Descumpnmento ao item 11.6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 

Descumprimento ao Decreto 10,024/19. , Art. 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR' ?O instrumento convocatóno deverá estabelecer 
prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessano, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14 59 41 

Valido 

Valido 

Cancelado - Arrematante não cumpnu com Diligência Contrariando o 
art 38 do decreto t0024/1923107/2021 030754 

Válido 

Data Valor CNPJ 

09/0712021 • 17 47 09 704 (proposta) 63.424 121/0001-80 - Sentes & Sousa 
Ltda 

09/07/2021 -1801 34 44,05 (proposta) 26 973.504/0001.07- MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10i07/2021 .-1539 15 36 95 proposta) 63 571 095/0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

10/07/2021 • 18 50 25 5880 iproposta) 15 377 501/0001-69 -BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/0712021 -5534 2,1 33 71 63 571 095/0001-13 - Dismabei 
Distnbuidora de Soros Ltda 

LOTE 0002 ITEM 0017 - Péra de Borracha C/3 Vias 100m1 

Situação 

Cancelado- Descumpnmento ao item 11.6 conforme nâo enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 
diligência Descumpnmento ao Decreto 10024110. AS 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, conhaproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR 2" O instrumento convocatóno devera estabelecer 
prazo de, no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares. adequada ao último lance ofegado após a negociação 
de que trata o caput 14107/2021 1459:41 

Valido 

Valido 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contramando o 
art.38 do decreto 10024/19 23/07/2021 09-0764 

Válido 

Data Valor CNPJ 

P ig'i::iPeRAS 
PÚBLICAS 

Situação 
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Processo:
F 3-3 £
i"-• :1,1ca: 

09/07/2021 .17 46 14 24 93 (proposta) 53 424 121'0001 80 - Bentas & Sousa 
Lida 

09,072021 11, 01 34 48 27 (proposta) 289(3 504/0001-07 MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
El RELI 

10107/2021 - 16 39 33 39.41 (proposta) 63.57t095/0001-13 DIsmabed 
Distribuidora de Soros Ltda 

1010712021 -18,50:23 36,79 (proposta) 15,377 501/0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/0712021 -69 34 42 36,95 63.571 095/0001-13 - DIsmabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

LOTE 0002 - ITEM 0018 - Pinça Pequena 
Data 

09/0172021 -1'( 45 24 

Valor CNPJ 

721,9 rprodostá) 63.424 1 1/0001-80 • Rentes & Sousa 
Ltda 

Cancelado- Descumpnmento ao Item 11 6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 

Descumprimenlo ao Decreto 10 024119 .Art 38, Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida mether 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR 2°0 instrumento convocatório devem estabelecer 
prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação cid pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessano, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput. 14/07/2021 14-5941 

Válida 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contra nando o 
art.38 do decreto 10024/1923/07/2021 09-0754 

Válido 

Situação 

Cancelado. Descumpnmento ao Item 11.6 conforme não envoy a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 

Descumpnmento ao Decreto 10,024/19 Art 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão publica, o pregoeiro devera 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR' 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer 
prazo de, no mlnirno. duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apus a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 1459.41 

09i7702021 16 /31 34 56,71 tproposta) 28 973 50410001-07 MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

Válido 

10/07/2021 - 16 4918 46,30 (proposta) 63 571.095/0001-13 - Dsmabei 
Distribuidora de Soros Ltda 

Válido 

10/07/2021 - 18;50-23 40,15 (proposta) 15.377501/0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

Cancelado Arrematante não cumpriu com Diligência Contranando o 
art 38 do decreto 10024/19 23/07/2021 0997.54 

12107/2021 - 79:35:02 43 40 63 571 095/0001.13- Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0019 - Pipeta de Westhegreen VHS 200m1 
Data Valor CNPJ 

09107/2021 -174998 295 (proposta) 53 424 21/0001-80 - Bentas & Sousa 
Ltda 

0997/2021 - 18 01 34 36 20 (proposta) 28 973,504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10/07/2021 - 16 40 35 29 55 (proposta) 63 571,095/0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

10/0712021 - 18 50 23 29 94 (proposta) 15.377 501/0001 -69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA. 

12837/2021 -0935 11 27,71 63 571 095/0001.13. Dismabei 
Dritritruidora de Soros Lida 

LOTE 0002 - ITEM 0020 - Pipeta Semi-automática de 1000microlitros 

Situação 

Cancelado - Descumpnmento ao Rem 11,6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 
diligência. Descurnpnmento ao Decreto 10.024/19. Ari 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletn5nico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR' 2°0 instrumento convocatório deverá' estabelecer 
prazo de, no minimo, duas horas, contado da solicitação cio pregoem 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que tratas caput. 14107/2021 14:59:41 

Válido 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contranando o 
art 38 do decreto 10024/1923/07/2021 09 07 54 

Válido 

Data Valor CNPJ Situação 

09/0212021 • 10-01 ".33 832 73 (proposta) 28 973 5000001-07 MERCOSUL Válido 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
CREU 
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10/07/2021-09 05 32 135 CO (proposta) 63 424 121'0001-80 Bentas & Sousa 
Lida 

10.07/2021 - 16 40 51 5/976 (proposta) 63 5, 1 09510001-13- Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

10 07:7021 - 15 50 23 585 14 !proposta) 15 377 50110001-69- BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/0712021 - 09 35 23 637.29 63,571895/0001-13-Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

LOTE 0002 - ITEM 0021 - Pipeta Semi-automática de 100microlitros 

Precesso: 
F ' 
r 

470d1 

Cancelado- Descumpiamento ao item 11 6 conforme não ansiou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 
diligência Descumpnmento ao Decreto 10 024/19. Art 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública. o pregoeiro devera 
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR' 200 instrumento convocatbno devera estabelecer 
prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeira 
no sistema, para envio da proposta e, se necessáno dos documentos 
complementares, adequada ao filem° lance ofertado após a neocniação 
de que trata o caput 14/07/2021 14 59 41 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Cidigênda Contranando D 
art.38 do decreto 10024/19 23/0712021 09:07-54 

Válido 

Data Valor CNPJ 

09,07/2021 -1601 33 872 73 (prop,sla) 78 973 504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
ERELI 

10107/2021 -090615 13577 proposta) 63 424 12110001-80- Bentas & Sousa 
LIcla 

10i07r2001 -1641 22 679,78 (proposta) 63 571 095/0001.13- Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

10/0712021 -180023 586.14 (proposta) 15 377 501/0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 - 09 35 36 637,29 63.571 095/0001.13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

LOTE 0002 - ITEM 0022 - Pipeta Semi-automática de 10mIcrolitros 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao tem 11 6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado erin 
diligência Descumpnmento ao Decreto 30024/19. Art 38 Enterrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeiro devera 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das preustas 
no edital "PAR' 2°0 instrumento convocatório deverá estabelecer 
prazo de, no rninimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a n.egmação 
de que trata o caput. 14/07/2021 14-50,41 

Válido 

Cancelado- Arrematante não cumpriu com Diligência Contranando o 
art 38 do decreto 10024/19 23/07/2021 09:07154 

Válido 

Data Valor CNPJ 

0910712021 • 18 01 33 832 73 :proPoeta) 28 973 50416001407 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EtRELl 

10/0712021 •• 0906 51 135 00 (proposta) 63.424 S210001-80 - Bernes & Sousa 
Ltda 

10/07/2021 - 16 41 32 679,76 (proposta) 63571.09510001.13. Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

10107/2021 .19:50.23 586,14 (proposta) 15.377 501i0001-69. BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

1210712021 - 09 35.48 637,29 63 571 095/0001-13. Dismabel 
Distribuidora de Soros 1/Ida 

LOTE 0002 - ITEM 0023 - Pipeta Semi-automática de 20m1cr01itr0s 

Situação 

Válido 

Cancelado • Descumprimento ao item 11 6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme scacitado em 
diligência Descumpnmento ao Decreto 10.024'19. Art 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida ineihor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR' 2° O instrumento convocatóno deverá estabelecer 
prazo de, no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apos a negooação 
de que trata o caput. 14107/2021 145941 

Válido 

Cancelado - Arrematante não compilo com Diligênda Contrenando o 
art.38 do decreto 10024/1923/07/2021 09:07:54 

Válido 

Data Valor CNPJ 

09/07121321 • '.701 32, 1/32 73 (proposta) 23 W3 504,0001-07 • MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EiRELI 
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10/07/2021 -090732 135.00 (proposta) 63 424 12110001-80. Bentas & Sousa 
Ltda 

10:07/2021 - 16 41 42 679 78 (proposta) 63 571 095/0001-13. Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

10107/2021 . 18 50 22 586 14 (proposta) 15 377 501/0001.69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDIDOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/002021 - 09 35 58 637 29 63.571 095i0001.13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

LOTE 0002 - ITEM 0024. Pipeta Semi-automática de 250microlitros 

Proce3so: 

F 

cr3 

Cancelado - Descumprimento ao (tem 11 6 conkMme jião enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme s bcitado ern 
diligência Descumprimento ao Decreto 10024/19 .Art. 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletnánico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que saia obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condiçôes diferentes das previstas 
no edital, 'PAR 20 0 instrumento convocatório deverá estabelecer 
prazo de, no mlnimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput. 14/07/2021 14.5941 

Válido 

Cancelado- Arrematante não cumpriu com Diligência Contranando o 
art.38 do decreto 10024/1923/07/2021 090754 

Válido 

Data Valor CNPJ 

09,07/2021 - 18 01 33 832,73 (proposta) 28.973504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10/07/2021 - 0908.23 135,00 (proposta) 63 424.121;0001-80 - Bentas & Sousa 
Ltda 

10/07t2021- 16 41 53 6T9.78 (proposta) 63 57' 095:0001.13 Dismabel 
Distribuidora de Soros ltda 

10/07/2021. 18 50 22 586 14 (proposta) 15 377 501/0001.69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/0112021 • 09 36 10 83729 63571 095(0001.13 Dismabel 
Disinbuidora de Soros Ltda 

Situação 

Válido 

Cancelado- Descumprimento ao Item 11.6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 
dPigência Descumprimento ao Decreto 10.024/19, Art. 38.Encerra4a a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital. 'PAR' 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer 
prazo de, no minkno, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociaçâo 
de que trata o caput 14/07/2021 14:5541 

Valido 

Cancelado- Arrematante não cumpriu com Diligência Contranando o 
art.38 do decreto 10024/19 23/07/2021 09-07.54 

Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0025 - Pipeta Semi-automática de 50microntros 
Data Valor CNPJ 

09/0712021 - 16-01 33 832,73 (proposta) 28 973 50410001-07 MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10/07/2021 - 09'08i46 135,00 (proposta) 63.424.121/0001-80 Bestes á Sousa 
Ltda 

10/07/2021 - 16 42 84 619 78 (proposta) (P3571 09510051-13. Dismabei 
Distrib-,adora de Soros Lida 

1007/2021 • 18 50 22 586.14 (proposta) 15 377 50:10001-69- BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDIDOS 
HOSPITALARES LTDA 

1207/2021 • 09 36 18 537 29 53971 095/0001-13. Dismabe 
Distribtadora de Soros Ltda 

LOTE 0002 - ITEM 0026 - Placa de Kline 12 Escavações 

Situação 

Valido 

Cancelado - Descumprimento ao item 11,6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme ~nado em 

Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, . Art. 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública. o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante ci,Je 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR" 2.0 instrumento convocatono deverá estabelecer 
prazo de, no mlnimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema para envio da proposta e, se necessano dos documentos 
complementares adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput 14107/2021 14:5941 

Valido 

Cancelado - Arrematante não cumpnu com Diligência Contranando o 
art.38 do decreto 10024/19 23/07/2021 09 07 54 

Válido 

Data Valor CNPJ Situação 

09/07/2021 - 1801 33 133,98 (proposta) 28.973 504/0001-07 - MERCOSUL Váfido 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

lei  porto) oe l rgirrg "" Zft 
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10/07/7021 • 09 09 32 52/55 iproposta) 63 424 12 0301-80 - Bentas & Sousa 
Lida 

10/07/2021 - 18 42 34 109,37 (proposta) 63 571.095/0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

10/07/2021. 18 50 22 121 74 (proposta) 15.377 501/0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 -093853 

Cancelado - Descomprimento ao item 11 6 conto não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 
diligência Descumprimento ao Decreto 10 024119 Art. 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletronic0. contra proposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condiçoes diferentes das previstas 
no edital 'PAR" 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer 
prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessano dos documentos 
complementares, adequada ao último dance ofertado após a negociação 
de que trata o caput. 14/07/202114 59.41 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com alugando Contrariando o 
an 38 do decreto 10024/19 23/07/2021 09 0754 

102,53 63.571 095/0001-13 Dismabel Válido 
Distribuidora de Soros Ltda 

LOTE 0002 - ITEM 0027 - Ponteira Universal (0 a 2001.11) Amarela c/1.000 Unid 
Data Valor CNPJ 

09/3 "i2021 - 18 01 33 03 18 (proposta) 28 973 504/0001.07 - MERCOSOL 
EISTRIBUIDORA CE MEDICAMENTOS 
°RELI 

10/07/2021 • 09 10 15 1907,  (proposta) 63 424 12110001.80- Bernes & Sousa 
Lida 

10707/2021 - 1642-53 43,42 (proposta) 63 571 095/0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

10/07/2021 - 18 50 22 43 08 (proposta) 15 377 501/0001-69- BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 -093702 40,70 63 571 095/0001-13 Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

Situação 

Válido 

Cancelado- Descumpnmento ao item 116 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 
&Onda Descumpnmento ao Decreto 10 024/29 Ari 38, Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR- 2.0 instrumento convocatóno deverá estabelecer 
prazo de, no minimo. duas horas, contado da soádtação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta a se necessário, dos documentos 
Complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput. 14/07/2021 14:5941 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/1923/07/2021 0907 54 

Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0028 - Ponteira Universal (200 a 1.000p1) Azul c/1.000 Unid 
Data Valor CNPJ 

0970712021 .1601 33 125 83 (proposta) 26.973 504/0001-07. MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10/072021 - 09 10 47 38 27 lproposta) 53 424 121,0001-80 Bentas & Sousa 
Ltda 

10/07/2021 -164309 102,72 (proposta) 63 571 095/0001-13 Dismabe. 
Distnbuidora de Soros Ltda 

10(08/2021 - 18 50 22 77,38 (proposta) 15.377 501/0001.69 BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 .093717 96.30 63 571 09510001-13 - Dismabel 
Dstribudora de Soros Ltda 

LOTE 0002 - ITEM 0029 - Proveta Grad Base Hexag de vidro 250m1 

Situação 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11 6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado ent 
diligência Descumpnmento ao Decreto 10 024119. Art 35 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pübáca. o pregoeiro d era 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que sela obtida me-Mor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR' 2° O instrumento convocatóno deverá estabelecer 
prazo de, no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negodação 
de que trata 0 caput. 14/07/2021 14:5941 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Condra nan do o 
art.38 do decreto 1002414923/07/2021 09i0754 

Válido 

Data Valor CNPJ Situação 

09707/2021 - 1521 33 9$721  lpropostai 28 973 504:0001-07 - MERCOSUL Valido 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

MB porta! de 
COMPRAS 

PUBLICAS 
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10/37/2021 -091126 17 60 (proposta) 63,424 121/0001-80 - Bentas & Sousa 
Lida 

10707/2021 - 15 43 44 13952 Ipmposia) 63b- 095/0001-13 - Dismabell 
Dstrb.ndora de Soros Lida 

10/07/2021 - 18 50 22 124,24 (proposta) 15 377 501/0001-69 BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES ITDA 

12107/2021 • 0937-22 122.24 63 571 09510001-13-. Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

LOTE 0002 - ITEM 0030 - Proveta Grad Base Hexag de vidro 500m1 

Processo:  a9)J0/236A20..0

Cancelado - Descumpnmento ao item 11,6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme soliditado em 
diligência. Descumpnmento ao Decreto 10 024119, At 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições Eferentes das previstas 
no edital, PAR' 2. O instrumento convocatório deverá estabelecer 
prazo de, no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema para envio da proposta e, se necessano dos documentos 
complementares, adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociação 
de que trata o caput. 14/0772021 14 59 41 

Valido 

Cancelado - Arrematante não cumpnu com Diligencia Contranando o 
aio 38 do decreto 10024119 23/07/2021 09 07 54 

Válido 

Data Valor CNPJ 

09/07/2021 • 18-01;26 242,53 (proposta) 28,973 50470001-07 -MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10/07/2021 - 09:12 04 53,31 (proposta) 63,424.121(0001-80- Bentas & Sousa 
Ltda 

10/0717021- 16 44 11 210,19 (pr000sta) 63 571 095/0001-13 Dismabel 
Disinbuidora de Soros Lida 

10/07(2023- 18 50 22 171 52 (proposta) 15 377 501/0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12;27/2112 5 37 71 135,46 63 571 095/0001-13- Dtsmabel 
Distribuidora de Soros Lida 

LOTE 0002 - ITEM 0031 - Suporte Para VHS 

Situação 

Valido 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11 6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 
diligência Descumprimento ao Decreto 10024/19 Art 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociaçâo em condições diferentes elas previstas 
no edital 'PAR" 2° O instrumento convocatôno deverá estabelecer 
prazo de, no minimo duas horas, contado da sok:ilação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessano, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado aços a negociação 
de que trata o caput 14707/2021 14 59:41 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contranando o 
aio 38 do decreto 10024/19 23107/2021 09 07 54 

Válido 

Data Valor CNPJ 

09707/2021 - 21 25 386,33 (proposta) 28.973.50410001-07 MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10/07/2021 -1391237 227.15 (proposta) 63,424 121/0001-80 - Bentas & Sousa 
Ltda 

1C.012021 - 16 44 32 336,81(proposta) 63 571 095(0001-13- Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

(0/07/2021 • 18 50 22 2947) (proposta) 15 377 50110001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07)2021 -.09.37 47 297,19 63 571 095/0001-13- D,smabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

LOTE 0002 - ITEM 0032 - Suporte Plástico P/5 Micropipetas 

Situação 

Vá ido 

Cancelado - Descumpamento ao item 11.6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 
diligência Descumprimento ao Decreto 10024/19, Art, 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR 2° O instrumento convocaiono deverá estubelecer 
prazo de, no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apãs a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14 59 41 

Válido 

Cancelado • Arrematante não cumpnu com Diligência Contranando o 
ar! 38 do decreto 10024119 23/0V2021 09,07 54 

V3lido 

Data Valor CNPJ Situação 

09707/2021 - 18 01 25 936.12 (proposta) 28.973 504/0001-07- MERCOSUL Válido 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

Mn porto; tie 
COMPRAS 
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42.4 

10107/2021 - 09 13 15 208,35 (proposta) 63 424 12110901-00 - Bentas & Sousa 
Ltda 

10/07/2021 - 16 44 51 811,94 (proposta) 03 571 095/0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

10/0712021 - 18 5021 576,18 (proposta) 15.377 50110001-69.- BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 -093808 716,42 63 571 095/0001-13- Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

LOTE 0002 - ITEM 0033 - Tubo 12x75nrim Vidro Sframpa 

Cancelado- Descumpnmento ao bem 11 6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme soitcriado em 
diligência Descumpnmento ao Decreto 10024119. , Adi 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seta obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR' 2° O instrumento convocatóno devera estabelecer 
prazo de, no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e. se necessano, dos documentos 
complementares, adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput 14/07/202114 59.41 

Válido 

Cancelado. Arrematante não cumpnu com Diligência Contrariando o 
arL38 do decreto 10024/19 23/07/2021 09:07-.54 

Válido 

Data Valor CNPJ 

09/072021 -1851 25 50 (proposts) 28 973 50410001-07 - MERCOSUL 
EDISTER:BUIDORA DE MEDICAMENTOS 

R 

10.07/2021 - 09 13 44 227 (proposta) 63 424 121,000r •80 Bentas & Sousa 
Ltda 

10/07/2021 - 16 45,07 0,43 (proposta) 53.571 095/0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

10/0712021 - 18 50 21 043 (proposta) 15 377 501/0001-69. BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12107/2021 -0930 13 028 63.571 095/0001-13 • Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

LOTE 0002 - ITEM 0034 - Tubo 13x100mm Vidro S/Tampa 

Situação 

Válido 

Cancelado- Descumpnmento ao 'tem 118 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 
diligência. Descumpnmento ao Decreto 10024119. .Art. 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletronlco, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seta obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condiçoes diferentes das previstas 
no edital 'PAR' 2°0 instrumento convocatório deverá estabelecer 
prazo de, no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput. 14/07/2021 14:59:41 

Válido 

Cancelado- Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art38 do decreto 10024(19 23/07/2021 090754 

Valido 

Data 

09137r2021 • 10 01 25 

10/0712021 -Se 21 05 

10/07/2021 - 164522 

10/07/2021 18 50:21 

12/0712021 • 09 38 21 

Valor CNPJ 

0,62 (Proposta) 28 973 504/0001-07 • MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELi 

-330 (proposta) 63 424 12lb:1001,-80 - Bentos & Sousa 
Lida 

0.54 (proposta) 53.571 095/0001-13 - Desmabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

0,51 (proposta) 15.377 501/0001.69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

047 63 571 09510001.13 Dismabei 
Distribuidora de Soros Lida 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11 6 conforme nào enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 
diligência Descumprimento ao Decreto 10024/19. AO Encerrada a 
etapa de alterada lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das preAstas 
no edital 'PAR' 20 0 instrumento convocatório deverá estabelecer 
prazo de, no mínimo, duas horas, contado da sokitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário dos documentos 
complementares, adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação 
de que trotou Caput. 14/07/2021 14•59-41 

Valido 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contranando o 
art 38 do decreto 10024/19 23/07/2021 0907.54 

Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0035 - Tubo a Vácuo Citrato Sádico 4,5m1 c/ Tampa c/100 Unid (Azul) 

Data 

09107,2021 • 10 01 25 

Valor CNPJ Situação 

13041 (proposta) 23 973 504M981.07 MERCOSUL Válido 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

In  portal de Págirsa 256 ce 
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10/07/2021 - 09 21 50 084 (proposta) 63.424 12110301.80- Bentas & Sousa 
Lida 

10/07/2021 16 45 40 120,05 (proposta) 63 571,095/0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

10(37/2021 - 18 50 21 (27,18 (proposta) 15.377,501/0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 ; 09 38 39 105,92 63.571 09510001-13 - Dismabei 
Distribuidora de Soros Ltda 

• 

• 

Processar:124003642001 
V‘') • -0 

Cancelado - Descumpnrnento ao item 11 6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme soicCado em 
diligência Descumpnmento ao Decreto 1002419 _Ar( 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão publica, o pregoeiro devera 
encaminhar pelo sistema aterraram, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer 
prazo de, no ininim0, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessario, dos documentos 
complementares, adequada ao Último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput. 14/07/2021 14:59.41 

Válido 

Cancelado- Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art38 do decreto 10024/19 23/07/2021 0907;54 

Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0036 - Tubo a Vácuo Siliconizado 4m1 c/ Tampa c/100 Unid (Vermelho) 
Data 

09107l2021 - 18 01 25 

Valor 

' '5 42 Composta) 

CNPJ 

28.973 504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10/07/2021 .0922 57 059 (proposta) 63 424 121/0001.80- Bentas & Sousa 
Lida 

10/07/2021 - 16 45 59 152,15 (proposta) 63.571.095/0001.13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

10/07/2021 18 50 21 166,48 (proposta) 15 377 501/0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 09 38:50 134,25 63.571005/0005-13. Dismabel 
Distnbuidora de Soros Ltda 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descurnonmento ao item 11 6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 
diligência. Descumpnmento ao Decreto 10,024/19, .Art 38 Encerrada a 
etapa de emas de lances da sessão pública, o pregoar° devera 
encaminhar, pelo sistema eletrónico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentados melhor preço, para que sela obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital -PAR" 200 instrumento convocatbno devera estabelecer 
prazo de, no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
cornplementares, adequada ao último lance ofertado apôs a negociação 
de que trata o caput. 14/07/2021 14;59;41 

Válido 

Cancelado- Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
cri 38 do decreto 10024/19 23/07/2021 09:07 54 

Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0037 - Tubo a Vácuo Siliconizado 5m1c./ Tampa c/100 Unid (Amarela) 
Data 

09/0712021 - 1801.25 

10/02021 - dg 41.21 

10/07r2021 -1&46:21 246,13 (proposta) 63.571 095/0001-13. Dismabel 
Distnburclora de Soros Ltda 

10/0717021 - 18 50:21 254,41 (proposta) 15.377 501/0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
:HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 ; 09 38 51-1 217 18 63 571 095/0001-13 Dismabel 
Distnbuidora de Soros Ltda 

Valor CNPJ Situação 

29378 (proposta) 28 973 50410001-07 - MERCOSUL Valido 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E1REL) 

0.78 (prosaste) h3424 17i10001-8d1. Bentes 8 Sousa Cancelado. Descumpnmento ao Item 116 conforme não eniiiou a 
Leda composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 

diligência Descumpnmento ao Decreto 10 024119, Arl 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão publica, o pregoeiro devera 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida inelhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital. 'PAR' 200 instrumento convocatório deverá estabelecer 
prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caqui. 14/07/2021 14:59;41 

Válido 

Cancelado- Arrematante não cumpriu com Difigénda Contranando o 
art.38 do decreto 10024/19 23/07/2021 090754 

Válido 

LOTE 0002 - ITEM 0038 - Tubo a Vácuo Siliconizado 5m1 c/ Tampa c/100 Unid (Roxo) 
Data 

0910712021 - 18 01 25 

" S ti:IrPieRAS 
PÚBLICAS 

Valor CNPJ Situação 

298,00 (proposta) 28.973 504;0001-07 - MERCOSUL \MN° 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E1REL1 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 26/07/2021 ás 10:14106. 
Página 2e 



10/07/2021 -09 41-50 052 (proposta) 63.424 121/0001.80 - Bentas & Sousa 
ltda 

10/07/2021 - 16 46 44 258,47 (proposta) 53 571 095/0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

10/07/2021 -180021 218 14 (proposta) 15 377 501/0001-69- BRASIL HOSP 
MATERIAiS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12;0772021 . 09 39 79 228,06 63 571 095/0001-13 - Disrrasbel 
Distnbuidora de Soros tida 

Prv ,o:X04or2) /ép.2./
F 

Cancelado - Descumprimento ao item 11 orme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada cónilárrne solicitado em 
dlagênaia. Descumprimento ao Decreto 10,024/10 Art 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pataca, o pregoeiro devera 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital -PAR- 2° O Instrumento convocatbno devera estabelecer 
prazo de, no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeira 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares adequada ao último lance ofertado apos a negociação 
de que trata o capar 14/07a2021 14.59 41 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Dagancia Contranando o 
art38 do decreto 10024/19 23/07/2021 090754 

Valido 

LOTE 0002 - ITEM 0039 - Tubo a Vácuo Siliconizado 9m1 c/ Tampa c/100 Unid (Vermelho) 
Data Valor CNPJ 

09/0712021 - 1801:25 257,79 (proposta) 28,973 504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10/07/2021 - 0942.26 0.56 (proposta) 63.424 121/0001-80 - Bentas & Sousa 
Ltda 

10/07/2021 - '€4707 223,59 (proposta) 63 572 095/0001-13 Dismabel 
Distnbiadora de Soros Ltda 

10/07,2021 .18 50 21 20h21 (proposta) 15 377 501/0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/2712021 - 09 39 197.29 63 571 09510001-13 Dismabeli 
Distribuidora de Soros Lida 

LOTE 0002 - ITEM 0040 - Tubo Capilar S/ Heparina C1500 Unid 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 11.6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme so(olado em 
diligência. Descumpnmento ao Decreto 10,024119, Art 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
lenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condiçbes diferentes  das previstos 
no edital -PAR 2° O instrumento convocatbno devera estabelecer 
prazo de, no min/mo, duas horas, contado da solidtaçâo do pregoeira 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário das documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado apôs a negociação 
de que trata o Caput 14/07t2021 14;59:41 

Cancelado- Arrematante não cumpriu com Diligancra Contrariando o 
u038 do decreto 10024/1523/07/2021 09 07 54 

Válido 

Data Valor CNPJ 

09/07/2021 - 18 01 25 70 46 (proposta) 28 973 50410001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10/07/2021 -054301 2617 (proposta) 63.424 121/0001-80 -'Bentas & Sousa 
Ltda 

10107/2021 • 16 47 26 9112 (proposta) 63 571 095/0001-13 - Dismabeli 
Distribuidom de Soros Ltda 

10/0712021 • 18 50 -21 51.67 tproposta) 15 377 501,9001-69- BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 -09:3929 53,93 63 571 095/0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

LOTE 0002 - ITEM 0041 - Tubo Cônico P/centr, Grad. PP 12m1 

Situação 

Vá ido 

Cancelado - Descumpnmento asilem 11 6 conforme rilo enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em 
diligência Descumpnmento ao Decreto ¶0024115, _An. 35 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições Waren:as das previstas 
no edital 'PAR" 2° O instrumento convocatório devera estabelecer 
prazo de, no minimo. duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documellos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput 14107/2021 14-59-41 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contranando o 
art 38 do decreto 10024119 23/0712021 09 07 54 

Válido 

Data Valor CNPJ Situação 

09/07/2021 - 18 01 24 2.72 (proposta) 28.973 504/0001-07 - fv1ERCOSUL a/brido 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E1REU 

COMPRAS 
PÚBLICAS 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/07/2021 ãs 10_14106. 
í'ogina 20 as 553 



10107/2021 • 09 43 28 0,71 (proposta) 63 424 1280001 60- Sentes & Sousa 
Lida 

10/07/2021 - 1647-41 0,62 (proposta) 63.571 095/0001-13- Dismabel 
Distnbuiclora de Soros Ltda 

10/07/2021 -18,5021 0.61 (proposta) 15.377 501/0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

Prccesso: aoaSal_ 

F -)15 :

F ubrica: 

/c20.21 

Cancelado - Descumpnmento ao tem 5 onforme 'na° enviou a 
composição de custo e notas de entrada nforme solicitado em 
diligência Descumprimento ao Decreto 10.024/19, Art 38. Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera 
encan-anhar. pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital. -PAR' 20 0 instrumento convocatôno deverá estabelecer 
prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessarfo, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negovação 
de que trata o caput 14/07/202114 59-41 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contranando o 
art.38 do decreto 10024/1923/07/2021 09-0754 

LOTE 0002 - ITEM 0042 - Tubo de Ensaio de Cristal S/Tampa 15x125mm 
Data Valor CNPJ 

09/07/2021 -1801 24 6,32 (proposta) 28 973 504;0001.07 - MERCOSUL 
DiSTRIBLIIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIREL1 

10/07/2021 -094359 30 (proposta) 63 424 121/0001-80 -Sentes & Sousa 
Ltda 

10/07/2021 - 16 47 57 5,48 (proposta) 63.571.095/0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

10/07/2021 - 1850.21 4,87 (proposta) 15 377 501/0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/0772021 -093551 0,38 63 571 095/0001-13- Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

LOTE 0002 - ITEM 0043 - Tubo de Ensaio de Cristal S/Tampa 16x100mm 

Situação 

Válido 

Cancelado - Descumpnmento soltem 11 6 conforme rão enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforrne solicitado em 
diligêncta Descumprtmento ao Decreto 10024/19, An 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro devera 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação aro condições diferentes das previstas 
no edital PAR 200 instrumento convocatono deverá estabelecer 
prazo de. no minam°, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da propostas, se necessario, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput. 14/07/2021 145941 

Válido 

Cancelado -Arrematante não cumpnu com Diligência Contrareado o 
art.38 do decreto 10024/19 23/07/2021 09.0754 

Válido 

Data Valor CNPJ 

050 12021 • 18 01 24 5.08 (,croposta) 28 973 504/0001-07 • MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
WEL I 

10/07/2021 -09 44.30 0.30 (proposta) 63.424 12110001-80 - Bentas & Sousa 
Itcla 

10/07/2021 - 16 48 34 4,40 (proposta) 63.571,095/0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

10/07(2021 -185020 3,54 (proposta) 15.377 501/0001-69 BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/0712021 09 40 25 389 63 571 09/0001-13. Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

LOTE 0002 - ITEM 0044 - Tubo Tipo Falcon 15m) c/50 Unid 
Data Valor CNPJ 

0910 /2.,1 • 10L124 

In  portal se 
COMPRAS 

PUBLICAS 

Situação 

Vai.do 

Cancelado- DeSCunilafinlened asilem 11 6 conforme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme solicitado eis 
diligência Descumprimento ao Decreto 10.024/19. Art 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoãro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico_ contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR 2.0 instrumento convocatôno deverá estabelecer 
prazo de, no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao "no lance ofertado após a negociação 
de que trata o capul 14/07/2021 14-5941 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/1923/0712021 09-0754 

Válido 

Situação 

52 kproposta) 28 973 504/0001-07 - IMERCOSUL. Valido 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIREL1 
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Proc€iso:  A2fs2J00,_*4249,.241

10/07/2021 -094503 

10/07/2021 - 16 4653 

10/0712021. 18 50 36 

12,07/2021 • 09 4C 34 

1,58 (proposta) 63.424 121/000140 - Bestes 8. Sousa 
Ltda 

9,99 (proposta) 63 571 095/0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

279 (proposta) 15 377 501/0001-69. BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

30 53 571 095/0001-13- Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

Cancelado - Descumprimento ao item 1f4juón10rme não enviou a 
composição de custo e notas de entrada conforme soltcdado em 
diligência Descumpnmento ao Decreto 10024119. Ali 38 Encerrada a 
etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seta obtida melhor 
proposta vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no edital 'PAR" 2. O instrumento convocatório devera estabelecer 
prazo de, no ~mo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro 
no sistema para envio da proposta e, se necessário dos documentos 
complementares adequada ao último lance ofertado após a negociação 
de que trata o caput 14/07/2021 14 59.41 

Válido 

Cancelado- Arrematante não cumpriu com Diligência Contranaado o 
art.38 do decreto 100241192310712021 0907 54 

Válido 

LOTE 0003 - ITEM 0001 • Abridor de boca c/2 adulto e infantil 
Data 

09/07/2021 -1001 24 

11)/07/2021 -110250 

10/0712021- 16 50 41 

13/0712071 -185070 

11/07/2021 - 12 14 77 

12)0/12021 -09 4551 

12/0712021 - 09 54:24 

12/07/2021 -101147 

Valor CNRJ 

2935 (proposta) 28,973 504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

27,09 (proposta) 01.765 178/0001-96 - HORIZONTE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI 

75 81 (proposta) 63,571 095/0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

22.00 (proposta) 15 377 501/0001-89. BRASIL HOSP 
MAf ENIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

28.00 (proposta) 29 220 512/0001.45- MCN COMERCIO 
E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
CIRURGICOS LTDA 

22.77 63 571 095/0001.13- Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

21.99 29 220 512/0001-45 - MCN COMERCIO 
E 'IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
CIRÚRGICOS LTDA 

25,62 01.765.178/0001.96 - HORIZONTE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
PARA SAUDE ERELI 

Situação 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com [Alcance Contranando o 
art.38 do decreto 10024/19 22/07/2021 09:31.22 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art 38 do decreto 10024/19 23/07/2021 09.0754 

Cancelado - Descumprimento ao item II 6. Empresa não enviou 
documentação contorne solicitado em diligéncia Descumprimereo ao 
Decreto 10.024/19, .Art 38 2° O instrumento convocatório deveia 
estabelecer prazo de, no minimo, duas horas contado da solicitação do 
pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se ne,essario, dos 
documentos comptementares, adequada ao ultimo lance ofertado após 
a negociação de que trata o caput 14/07/2021 15 22 21 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 11 6, Empresa não enviou 
documentação conforme solicitado em diligência. De scumprirnento ao 
Decreto 10 024/19..Art. 38, 2°0 instrumento convocatório deverá 
estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do 
pregoeiro no sistema, para envio da proposta o se necessário. dos 
documentos Complementares, adequada ao último lance ofertado apoS 
a negociação de que trata o caput. 14/07/2021 162Z21 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Ditigênda Contrariando o 
5rt38 do decreto 10024/19 22/07/2021 09-31:22 

LOTE 0003 - ITEM 0002 - Afastador Baufour abdominal c/ válvula curva 45x80 
Data Valor CNP.? 

09/07,2021 - 1901 24 1 582.13 (proposta) 28 973 50410301-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10/0712021 - 11 132U 43.65 (proposta) 01 765 17810001-96 - HORIZONTE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI 

10/0"12021 - 16 51 05 532 46 (proposta) 63 571 09510001-13- Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

10107r2021 - 85020 1 000,59 (proposta) 15 377 50110001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

11/07/2021 - 12 14 37 924,00 (proposta) 29 220 512/0001-45 - MCN COMERCIO 
E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
CIRÚRGICOS LTDA 

12/07/2021 -09 46-04 1 440 41 63 571 095/0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Ltda 

12,07/2021 .395442 43 64 29 220 512/0001-45 - MCN COMERCIO 
E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
CIRURG1COS LTDA 

portot 
COMPRAS 

mm PÚBLICAS 

Situação 

Válido 

Cancelado • Arrematante não cumpriu com Diligencia Contra nando o 
art.38 do decreto 10024/19 22/07/2021 09 31 22 

Válido 

Cancelado - Arrematante não cumpre com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 100241192310712021 09:07:54 

Cancelado- Descumpnmento ao hem 11 6, Empresa não enviou 
documentação conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao 
Decreto 10024/19, Ali 38. 2° O instrumento convocatório deverá 
estabelecer prazo de. no mínimo, duas horas, contado da solicitação do 
pregoeiro no sistema, para envio da proposta e se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após 
a negociação de que trata o caput 14/07/2021 1622 21 

Válido 

Cancelado - Descurripnmento ao item 11 E Empresa não enviou 
documentação conforme solicitado em diligência Descumprmento ao 
Decreto 10 024/19, ,Art. 38 2.0 instrumento convocatorio devera 
estapetecer prazo de no mimmo, duas horas, contado da solicitação do 
pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se necessano dos 
documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado após 
a negociação de que trata o caput. 14/0712021 1522.21 

Documento gerado eletronicamente no Portai de Compras Públicas em 26/0712021 ás 10:14:06. 
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