
Prc:e5so: 

LOTE 0019 - ITEM 0008 - Cama de parto com 2 partes, uma fixa com porta coxa e outra com rodi&#769;zio; estrut. Inor, leito 
estofado 1.90x70x85. 
Data Vator CNPJ 

09/0712021 - 13 59-33 )5 000,00 (proposta) 07 554 943/0001-05 - Adovandro Luiz 
FrapOrt1 

09/07/2021 - 1901:08 6,623,13 (proposta) 28,973,504/0001-07 MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BREU 

10/07/2021 - 11 12:14 6,000,00 (proposta) 30,313 649/0001-23 - SERRANA 
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 

1007/2021 - 18 49 30 5518,36 (proposta) 15 37,50410001-69 BRASIL HOSP 
MA7ERIA' IS MEOICOS 
HOSPITALAj'RES LTDA 

12107/2021 - 12.01 46 0 000 00 08.05404310001.05 - Adovandro Luiz 
Fraporn 

12i07/2021 -. 12 04-15 5000.00 30,313 64910001-23 SERRANA 
DIST RI Birtl DORA LTDA'. EPP 

Situação 

Cancelado - Descaradamente ao item 11.6, Empresa não enviou 
documentação conforme solicitado em diligência_ Descumprimento ao 
Decreto 10,024/19, ,Art 38 2° O instrumento convocatáad deverá 
estabelecer prazo de, no minimo, duas horas, contado da soináCação do 
pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessáno_ dos 
documentos complementares, adequada ao Pilimo lance ofertado adãs 
a negociação de que trata o caput 14/0712021 38 

Válido 

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 mihlmo, 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 
Não enviou a composição de Custos conforme sollcitado em &lige:neta, 
proposta reajustada sem assinatura digital. 19/07/2021 15-51043 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 116, Empresa não enviou 
documentação conforme solicitado em diligência Descumdrlraenio ao 
Decreto 10,024/19, „Art. 38 2° O instrumento convocatório deverh 
estabelecer prazo de, no ~imo, duas horas_ contado da solicitaçãp do 
pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao óltimo lance ofertado após 
a negociação de que trata o caput, 14/07/2021 1643;38 

Cancelado -Empresa não enviou documentação conforme soliCitado 
em dillgència Descumprimento ao Decreto 10.024/19, „Art. 38, 2° O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no rriimmo cruas 
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. 
Não enviou a composição de Custos conforme solicitado em diligência, 
proposta reajustada sem assinatura digital. 19/07/2021 15,5643 

LOTE 0019 - ITEM 0009 - Cama de parto com 2 partes, uma fixa com porta coxa e outra com rodi&#769;zio; estrut. Pintada; leito 
estofado 1.90x70x85 
Data Valor CNPJ 

09;07/2021 - 13 a9 5 15 000,00 (proposta) 07054.94310001-05 - Adovandro Luiz 
Fraponi 

09:10102021 -181ã1 08 3909,83 (proposta) 26 973 504,0001-07 - MERCOSUL 
DISTRiBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRE13 

10107/2021 - 1 1 122b °50O.00 (proposta) 30 313 64910001-23 - SERRANA 
DISTRIBUIDORA LTDA- EPP 

10/07/2021 - 18 49.30 2.794,76 (proposta) 15,377 50110001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 - 12-02:35 4.500,00 07,554.94310001-05- Adovandro Luiz 
Fraporti 

12/00/2021 - 12 05 02 2 500 00 Si' 554 943,10001.05 - Adovandro LUIZ 

Situação 

Cancelado - Descumprimento ao item 11.6. Empresa não emilou 
documentação conforme solicitado em diligência Descomprimento 
Decreto 10 024119..Art 38, 2` O instrumento convocatbrio decerá 
estabelecer prazo de, no miruim, duas horas, contado da soficitação do 
pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, doá 
documentos complementares, adequada ao ando lance ofertado tapes 
a negociação de que Ira/ao caput 14/0712021 15 43 38 

Vãlido 

Cancelado. Empresa não enviou documentação conforme svacilado 
em ditigéncia Descumpnmento ao Decreto 10 024119..An. 38. 2°0 
instrumento convocatorio devera estabelecer prazo de. no minimo, duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para ônvio na 
proposta e, se necessário, dos documentos complementares. adequada 
ao ultimo lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput 
Não enviou a composição de Custos conforme solictiadc em diligãncia, 
proposta reajustada sem assinatura digital. 19/07/2021 15.5643 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 11.6, Empresa não enviou 
documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao 
Decreto 10.024/19, .Art. 38. 20 ()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 tratas caput 14/07/2021 154335 

Cancelado - Descumprimento ao item 11 6, Empresa não eriaiou 
documentação conforme soficitado em diligénda Descurnonesenlo ao 
Decreto 10.024/19, AR, 3S 2° O instrumento convocators-, 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 apôs 
a negociação de que trata o caput. 14/07/2021 154330 

.42P,23. 

LOTE 0019- ITEM 0010- Cama fawler infantil 02 mov; com rodi&#769;zio; com grade pintada med. 1.50x65x60 
Data Valor CNPJ Situação 

po,:c08 
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09/07/2021 - 14 00 15 5.000,00 (proposta) 07.554 943/0001405 - Adovandro Luiz 
Fraporti 

09/07/2021 - 1801.08 4,688,43 (proposta) 28.973 504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
ERELI 

10/07/2021 - 11 12.41 3.000,00 (proposta) 30.313,64910001-23 - SERRANA 
DISTFIBUIDORA LTDA - EPP 

Prc7,esorD 

Cancelado - Descumprimento ao ?tem 11 6, Empresa não enviou 
documentação conforme soncitado em diligência. Descumprimento ao 
Decreto 10_024/19, Art. 38. 2° O instrumento convocatório deverá 
estabelecer prazo de, no mlitimo, 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 15.43.38 

Válido 

Cancelado- Empresa não enviou documentação conforme si:licitado 
em diligência. Descumprimento ao Decreto 10 024/19, Ari, 38, 2° O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de. no rrintmo, duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio ira 
proposta e, se necessano, dos documentos complementares adequada 
ao úlf mo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 
Não enviou a composição de Custos conforme solicitado em dtigencia, 
proposta reajustada sem assinatura dignai 19/07/2021 15:56,43 

10/07/2021 rolb 49:30 3074,24 (proposta) 15 3i7 501/0901-69. BRASIL HOSP Válido 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 . 12 02 39 2000,00 07 554 94'3/0001-05 - Adovandro Luiz Cancelado Descumpnmento ao item 11.6, Empresa não enviou 
Fraportt documentação conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao 

Decreto 10.024/19, ,Art_ 38.2' O instrumento convocatório deverá 
estabelecer prazo de, no mtnimo, duas horas, contado da solicitação do 
pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário_ dos 
documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofenado aços 
a negociação de que trata o caput. 14/07/2021 15 43 38 

LOTE 0019- ITEM 0011 - Cama fawler semi-luxo; 02 mov; cabeceira e peseira em poliuretano injetada; com grade pintada; com 
rodi&#769;zio. Med. 1.90x90x70 
Data Valor CNPJ 

09/0712021 14 00 31 5 000.00 (proposta) 07_554,94310001-05 - Adovandro Luiz 
Fraporti 

09/07/2021 - 1601 43 ri 020 77 (proposta) 20 923 5040001-07 ME-RCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EiRELi 

10/07;2021 - 11 12 56 3000,00 (proposta) 30.313 64070001-23. SERRANA 
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 

10/07/2021 -185024 6_238.23 (proposta) 15.377.505/005t-69- BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 - 12,02:32 2.800,00 07,554.943/0001405 Adovandro Luiz 
Fraporft 

Situação 

Cancelado. Descumpnmento ao Item 11_6, Empresa não eov1ou 
documentação conforme soticItado em agência. Descomprimem° ao 
Decreto 10,024/19, .Art. 38,2' 01nstrumento 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 cantil. 14;07/2021 15 43 38 

Valido 

Cancelado -Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência. Descumprimento ao Decreto 15024/19. Art 38 2° O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no Minimo, duas 
horas, contado da sofiditação 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. 
Não enviou a composição de Custos conforme solicrtado em diligencia, 
proposta reajustada sem assinatura digital. 19/07/2021 15:56:43 

Válido 

Cancelado- Descumprimento ao item 11.6, Empresa não enviou 
documentação conforme solicitado em diligência. Descumpnrnento ao 
Decreto 10.024/19, .Art. 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 necessáno, dos 
documentos comiJementares, adequada ao último lance ofertado após 
a negociação de que trata o caput 14/07/2021 154338 

LOTE 0019 - ITEM 0012 - Cama semi-luxo; ele&#769;trica; 02 mov; controle remoto a fio; cabeceira, peseira tubular; grades 
pintadas com rodi&#769,zio. Med. 1.90x90x70 
Data Valor CNPJ Situação 

09i05/2021 - 14 00 40 i5.000 00 (proposta) 07 554 94341,901-0.5-.A.dovandro Luiz Cancelado- Descumpnmento ao item 11 6,,Ernpresa não enviou 
Fmporti documentação conforme solIclitado em diligência Descumprimento ao 

Decreto 10,024/10, AO, 38.2.  O instrumento convocatório oeverã 
estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do 
pregoeiro no sistema, para envio da proposta cise necessVo, dos 
documentos complementares, adequada ao Último lauce ofertado após 
a negociação de que trata o capta. 14/07/2021 15:40138 

09/07/2021, 180/ 43 /73/7,10 (proposta) 28.973 5040302,07 - MERCOSUL Vatido 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EiRELI 

10/07/2021 -ti 13.15 10.500,00 (proposta) 30.313 64910001-23 - SERRANA 
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 

10/0772021 - 113 50-24 

portril ile 
COMPRAS 

PÚBLICAS 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme &orbitado 
em diligência Descumprimento ao Decreto 10 024/19, AO. 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 necessário, dos documentos complementares, adequada 
ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
Não enviou a composição de Custos conforme solicitado em cfifigendia, 
proposta reajustada sem assinatura digital 19;07/2021 1556.43 

12,379,41 (proposta) 15,377,501/0001-69 -BRASIL HOSP Válido 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/07/2021 ás 10:14.06. 



12/07/2021 -123228 8500,00 07.554943/0001.00 Adovandro Luiz 
Fraportl 

Pre o:~.2i 
• 44a2;" 

Cancelado - DescumprImento ao Rem 11_6, Empresa riU erNiou 
documentação conforme solicitado em diligência Descuippernesto to 
Decreto 10,024/19. Art. 38.2' O Instrumento c00v0ca55ric deverá 
estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, contado d-a 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 15 43 38 

LOTE 0019- ITEM 0013- Cama simples cabeceira mo&#769,vel infantil; com grade pintada; com rodizio med. 1.50x65x60 
Data Valor CNPJ 

09/0712021 - 14 01.20 91300,00 fpropostal 07 554 94 0001.05 Adovandro Luiz 
Fraponi 

.09/0712021 - 18!01:43 3,283,87 (proposta) 08973.504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
MEL' 

10/07/2021 -11 1328 1 200,00 (proposta) 30,313.649/0001-23 - SERRANA 
C,1STRI8UIDORA LTDA EPP 

10/0712021. 18 5024 2.358.96 (propoatal 15 377 501:0001.69 BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
1-40SPIT_ALARES LTDA 

Situação 

Cancelado Descumprimento ao itein 11.6, Empresa rtão enviou 
documentação conforme solicitado em diligencia Descumprimento ao 
Decreto 10,024119„Art 38, 2°0 instrumento convocatório deverã 
estabelecer prazo de, no mlnimo, duas horas, contado da sordlação do 
pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao último 'lance ofertado ap6s 
a negociação de que trata o caput, 14/07/2021 t5:438 

Válido 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme solidltado 
em diligência. Descumprimento ao Decreto 10,024/19, A5. 38, 2° O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no mlinnio, 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 
Não enviou a composição de Custos conforme sor: ceado em diligência, 
proposta realustada sem assinatura digital 19/0712021 15 56 43 

Válido 

12707-t2021 - 12-03;11 1 220.03 07 554 949O3001-05 Adovandro Lulz Cancelado- Descumpnmento ao item 11,6, Empresa não anwou 
Froporti documentação conforme solicitado em diligêncra 40e0cu510ri:naipe ao 

Decreto 10,024/19, .Art 38 2°0 instrumento coneomCrie, cosera 
estabelecer prazo de, no mlnimo, duas horas, contado da sOlmitaçào do 
pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessano, dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado si ós 
a negociação de que trata o caput. 14107/2021 15 43 38 

LOTE 0019- ITEM 0014- Cama simples cabeceira mo&#769;vel; s/rodi84769;zio; com grade pintada med. 1.90x90x70 
Data Valor CNPJ Situação 

09(0712021.- 14:01140 5.000.00 (proposta) 07.554 943/0001-05 - Adovandro Luiz Cancelado - Descurrpdmento asilem 11,6, Empresa não anelou 
Fraporti documentação conforme sofroitado em dillgêncla. Descumprimento ao 

Decreto 10.024/19, .Art. 38,, 2. 0 instrumento convcroatoão deverã 
estabellecer 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 ap5s 
a negociação de que trata o caput, 14/07/2021 1543:30 

09107/202 821,43 .3,033,49 (proposta) 28.970504/0901.07. MERCOSUL Válido 
DIISTRtBUIDORÁ DE MEDICAMENTOS 
BIRE51 

10/07(2021 - 11)13;44 975.00 (proposta) 30.913 649.10001-23 - S1E00ANA 
D1STRiBUIDORA LTDA - EPP 

10107/2021 - 58'50'24 

Cancelado e Empresa não enviou documentação conforme "anotado 
em diligencia. Descumprimento ao Decreto 15.024/19, _AM. 98. 2819/ 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de no rienirno, duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para enVio da 
proposta e, se necessário, dos documentos complemeplares, adequada 
ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata e rtapui 
Não enviou a compostção de Custos conforme solicitado em a -In-ancila, 
proposta reajustada sem assinatura digital 19/07/2021 15-5043 

2591.30 (proposta) 15.277 501/0001-69 - BRASIL HOSP Válido 
MATERIAIS MEDIDOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 - 1203,16 1 300,00 07,554,94310001-05 - Adovandro Luiz 
Fraporti 

Cancelado - Descumprtrnento ao nem 11,6, Empresa não enviou 
documentação conforme solicitado em diligência. Descumpomento ao 
Decreto 10.024719, .Art. 38.2' O tnstrumento convocat5no devera 
estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solida:ação 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 15:43:38 

LOTE 0019- ITEM 0015- Colcha&#771:o hospitalar adulto em napa d26 
Data Valor CNPJ Situação 

09/002021- 14 01 59 90000 (proposta) 07.554 943/0001-05 Adovandro LUIZ Cancelado - Descumpnmento asilem 11.6. Empresa não enviou 
Fraporti documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao 

Decreto 00024119. Art 38 2° O instrumento convocatório devera 
estabelecer prazo de, no rninimo, duas horas, contado da solicitação de 
pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necestáóo, dot 
documentos complementares* adequada ao último lance ofertacto apos 
a negociação de que trata o caput. 14/07/2021 10438 

09(07/2021 - 1001 43 1 20440 (proposta) 28 973 504.0001-07 - MERCOSUL Válido 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELl 

port0i of; 
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10107/2021 .11 1308 525 00 (proposta) 303135450001-23 - SERRANA Cancelado Empresa não enviou documentação conforme solirittado 
31STRIBUIDORA LTDA. EPP em diligência Descurripnmento ao Decreto 10024/19 Ail, 38, 211 O 

Instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mirim°, 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. 
Não enviou a composição de Custos conforme solicitado em diligência, 
proposta reajustada sem assinatura digital. 19107/2021 15:56_43 

10!07/2021. 18:50:24 991,36 (proposta) 15.377.501/0001-69 - BRASIL HOSP Válido 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 - 1202158 480,00 07.554.943/0001-05 - Adovandro Luiz Cancelado - Descumprimento ao item 11_6, Empresa não enviou 
Fraportl documentação conforme solicitado em diligènda Descumprimento ao 

Decreto 10,024/19, .Art 38. 2° O Instrumento convocatório deverá 
estabelecer prazo de, no mlnlmo, duas horas, contado da sohdtação do 
pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao Cilfimo lance ofertado apcs 
a negociação de que trata o caput 14/07/2021 15 47 38 

LOTE 0019- ITEM 0016- Colcha&#771;o hospitalar infantil em napa d26 
Data Valor CNPJ 

09/07/2021 - 14 02 47 81.10,00 (pr000stm) 0/554 943/000-O5 - Adovan ro Luiz 
raport 

09/0712021 - 1501 43 975,88 (proposta.) 28.973 504/0001-07 - MERCOStiL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10107/2021 - 11 14 13 375,00 (proposta) 30013.64910001-23 - SERRANA 
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 

10/0712021 - 15.5024 075 39 (proposta) 15 377 501 0001.68. BRASIL_ HOSP 
MATERIAIS MEOICOS 
HOSPriALARES LTDA 

12/07/2021 17 07,31 350.33 07 554 943/0:)01.05 - Adovandro Luiz 
Fraporti 

12107/2031 - 204 53 345,00 30 313 64910001-23 • SERRANA 
DISTRIBUIDORA LTDA- EPP 

12/07/2021 - 12 05 09 340,00 07,554.943/0001-05. Adovandro Luiz 
Fraporti 

Situação 

Cancelado- Descumprimento ao item 11.6, Empresa não enviou 
documentação conforme solicitado em diligência Descumpumento ao 
Decreto 10,024/19, .Art. 38 2° O instrumento convocatório deverá 
estabelecer prazo de. no mínimo, duas horas, contado da sono/ação do 
pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessario, dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado ap5s 
a negociação de que trata o caput. 14107/2021 1543-38 

Válido 

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 mtnimo, 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 
Não enviou a composição de Custos conforme solicrtado em diligência, 
proposta reajustada sem assinatura digital. 19/0712021 I5 56 43 

Válido 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11_6, Empresa não enviou 
documentação conforme solicitado em chrigêncra. Descurnprirria.rito ao 
Decreto 10,024119, .Art 38.2' O instrumento convocatório dever5 
estabelecer prazo de, no minimo, duas horas, contado cra solicitação do 
pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessàrlo, dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após 
a negociação de que trata o caput. 14:07/2021 154308 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em difigência. Descumprimento ao Decreto 10 024/19, , Ari, 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 necessário, dos documentos complementares, adequada 
ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
Não enviou a composição de Custos conforrne solicitado em diligência, 
proposta reajustada sem assinatura digital. 19/07/2021 15-5543 

Cancelado- Descumpnmento ao item 11.6, Empresa não enviou 
documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao 
Decreto 10024/19, Ao 38. 2° O instrumento convocatório deverá 
estabelecer prazo de, no minimo. duas horas, contado da sofidtação do 
pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, ou necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após 
a negociação de que trata o caput 14/07/2021 15 43-38 

LOTE 0019- ITEM 0017- Coxim p/ berc&#807;o 
Data 

09 3 2021 - 14 04 05 

01507/2321. 18 5143 

Valor CNPJ Situação 

803,00 (proposta} 1111i 554 94315301-38 - Adovandro Luiz Cancelado - Descumprimento soltem 11.6, Ennoresu não em/rou 
Eraport1 documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao 

Decreto 10024/19, AO 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 &eludo -após 
a negociação de que trata o caput 14/0712021 15:43:38 

562,69 (proposta; 28673 50410'001.07 • MERCOSUL Válido 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

10:00:2021 -11 14-50 142,50 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA 
DISTRIBUIIDORA LTDA EPP 

porto: oq 
COMPRAS 

PUBLICAS 

Cancelado- Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.024119, .Art 38. 2°0 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no milUmo, duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada 
ao (Mimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 
Não enviou a composição de Custos conforme solicitado em diligência, 
proposta reajustada sem assinatura digital 19/0712021 15/5643 

Documento ges'rzto eletreritcamente no Portal de Compras Públicas em 26/0712021 ás 10'14-06 



10/07/2021 .18 50.24 487 36 (proposta) 15.377 501,0001.69- BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 -120330 300 00 07.554 943'0001-05 - Adovandro Luiz 

12/07/202 - 12 04 45 133,00 

Fraport, 

30 313 649,0001.23- SERRANA 
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 

Pre so:_02a21C~i 

Valido 

Cancelado - Descumpnmento ao item 11 6, Empresa não enviou 
documentação conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao 
Decreto 10.024/19, Art 38. 2° 0 instrumento convocatório devera 
estabelecer prazo de, no minimo. duas horas, contado da solicnacão do 
pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessano aos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado apos 
a negociação de que trata o caput. 14/07/2021 15 43 38 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme sondado 
em diligência Descumprimento ao Decreto 10 024/19, Art 38 200 
instrumento convocatono 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 negociação de que trata o caput 
Não enviou a composição de Custos conforme solicitado em diligencia, 
proposta reajustada sem assinatura digital. 19/07/2021 1555.43 

LOTE 0019- ITEM 0018- Diva&#771; estrutura pintada; leito estofado; cabeceira mo&#769;vel; com porta papel med. 
1.90x55x80 
Data 

09/07/2021- 14 04 26 

Valor CNPJ 

2 500.00 (proposta) 07.554 943/0001-05 Adovandro Luiz 
Fraporti 

09/07/2021 - C1 42 682 89 (proposta) 28 973 504/0001.07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EiRELI 

10107/2021 • 11 14 40 40500 (proposta) 30 3'3 649/0001-23 - SERRANA 
DISTRIBUIDORA LTDA. EPP 

10/07/2021 18 50 24 1 134,22 (proposta) 15 377 501/0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

12/07/2021 - 12 03.39 900,00 07_554.943/0001-05 - Adovandro Luiz 
Fraporti 

12/07/2021 - 12 04 36 460,00 30 313 649/0001-23- SERRANA 
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 

Situa* 

Cancelado - Descumprimento ao item 11 6. Empresa não enviou 
documentação conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao 
Decreto 10.024/19, Art. 38, 200 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 Ultimo lance ofertado após 
a negociação de que trata o caput. 14/07/2021 15 43 38 

Válido 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme sulicitado 
em diligência. Descumpnmento ao Decreto 10 024/19, .Art. 38. 2°C 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no ~Imo duas 
horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para emito da 
proposta e, se necessáno, dos documentos complementares adequada 
ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 
Não enviou a composição de Custos Conforme solicitado em diligencia, 
proposta reajustada sem assinatura digital. 19107/2021 15 56 43 

Valido 

Cancelado - Descumpriinento ao item 11 6, Empresa não enviou 
documentação conforme solicitado em diligência De scumpfime nto ao 
Decreto 10024/19, Ali 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 necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após 
a negociação de que trata o caput 14/07/2021 1543,38 

Cancelado - Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência Descumprimento ao Decreto 10024/19. Ali 38 200 
instrumento convocatono 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 último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 
Não enviou a composição de Custos conforme solicitado em ddigencia 
proposta reajustada sem assinatura digital_ 19/07/2021 15:5643 

LOTE 0019 - ITEM 0019. Diva&#771; luxo; estrutura pintado; com 02 portas e 03 gavetas, 01 prateleira, leito estofado coberto 
em napa; com porta papel med. 1.90x55x80 
Data Valor CNPJ 

09/0712021 14 04 47 2 500 00 (proposta) 0755-4 943;0001-05 - Adovandro Luiz 
Fraport: 

09/07/2021 - 18 01 42 4966,71 (proposta) 28 973 504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
El RELI 

10/07/2021 -11 1451 2490.00 (proposta) 30.313 649/0001-23 - SERRANA 
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 

10/07/2021 - 18 50,24 3.83552 (proposta) 15.377 501'0001-69 • BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

Situação 

Cancelado Descumprimento ao item 11.6, Empresa não enviou 
documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao 
Decreto 10.024/19, Art. 38.200 instrumento convocatório 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 ilance ofertado apôs 
a negociação de que trata o caput 14/07/2021 1543,38 

Válido 

Cancelado- Empresa não enviou documentação conforme solicitado 
em diligência. Descumprimento ao Decreto 10024/19. Art 38 200 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no miamo, 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 
Não enviou a composição de Custos conforme solicitado em diligência, 
proposta reajustada sem assinatura digital_ 19/07.5021 15 5543 
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12/07/2021- 12 03 47 2 000,00 07 554 94;3;0001-05 - Adovandro Luiz 
El-apor-ti 

Cancellado - Descumpnmento ao item 11,6, Empresa não enviou 
documentação conforme soícitado em dillgencia Descumprimento ao 
Decreto 10,024119. AO 38 2/ O instrumento convoca/brio 4eve0 
estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitaço 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 15:43438 

Arquivos Enviados pelos Fornecedores 
Lote 

0015a 

0017a 

GO Ba 

Data/Hora 

12107/2021 - 12.19.47 

12/0772021 - /22010 

12/07/2021. 12t20 53 

0004a 

0009a 

12/0712021 - 12.5205 

12107/2021 - 12,5220 

0001a 1.2;0712021- 13.2602 

0019a 12/07/2021 - 14:18 38 

0005a 14/07/2021 . 161 3;24 

0019a 14/07/2021 - 16;23156 

0014a 22/07/2021- 16:1 I; 12 

0010a 2210712021- 10-1152 

0001a 22/07/2E21 17109 29 

00053 22/071202 I - I J110 25 

0007a 22107r202/ • 17 11,08 

000Ba 22107,2021 • 17 11 34 

0011a 22/07/2021 - 17.1221 

0012a 22/07/2021 - 17:13 11 

0013a 22/07/2021 - 17113143 

0015a 2210702021- 17:14 12 

.0017a 22/07/2021 • 17:14 47 

0018a 22/07/2021 - 17:15:09 

0019,3 221018282' - /0.1531 

0002a 22/07/2021- 17.31 30 

0004a 22/07/2021 - 17'33:00 

0009a 22/07/2021 - 17:34.33 

COMPRAS 
a PÚBLICAS 

'Enviado por 

30313.649/0001-23 - SERRANIA 
DISTRIBUIDORA LTDA • EPP 

30 313 649/0001-23 - SERRANIA 
DISTRIBUIDORA LTDA EPP 

30 313 64910001-23 - SERRAINA 
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 

01 765 1781000 ' -96 - HORIZONTE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 
SAUDE EIRELI 

01 765 17810001.96 HORIZONFLE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 
SAUDE EIRELI 

06 867 35710001-58 - Distribuidora 
Paranhos Artigos Para Laboratorlos Ltda 

07.554,943/0001.05 - Adovandro Luiz 
Fraporn 

29.220.51210001-45 - MCN COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
CIRORGICOS LTDA 

30.313.649/0001-23 - SERRANA 
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 

28.973.504/0001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

28.973 50470001-07 - MERCOSUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI 

15.377 50110001-69- BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA 

15 377 501/0001-69 - BRASIL 000P 
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA 

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

15377.50110001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA 

15.377.501/0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA 

15,377.50110001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 
ILTDA 

/5377.50110001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA 

15 377.501/0001-69 - BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA 

15 377 501:0001-69. BRASIL HOSP 
MATERIAIS MIEDICOS HOSPITALARES 
LTDA 

15.377.50110001-69* BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA 

15 377.50110001-69 • BRASIL HOSP 
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA 

63.571.09510001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

63,571.095/0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

63,571.095/0001-13 - Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

Arquivo 

EMP9.51.A.B.CA_LI.Nt-jaimdf. 

pRoPos'rA REAL :MIADA nit 

ERDEQ$TAR.EALIMHAQA.Pdf 

PEADEO.M.AQA , IZIWACQSiCAV,Pdt 

READ.EQUADA.E.C.CUP.Q 

PROPOSTA FINAL CORRE/SE 
9.14NILE 
CUSTOS adi 

PROPOSTA DE PREÇO E 
COMPOSIÇÃO.DEUSIQ.LQI.EÃ.Ldr 

PEORQS1:911EALIIII:IAL.?6,zlP. 

P.E.O.P.0516.E.E.6REQLMW,0ACI_TI 
QUILERajr16..0! 

PROP.05.IA_READ.EQUADA.52s1ITA 

PREF MUN UNITA QUITEI-tê, 

PREF MUNI SANTA OUITERIA • 
i!DEQJJACASIDE.PREOO.S.P011 

PREF MUN SANTA QtJITERI4...--
ADEQ!..16CP.23,.12E.P.REW.2/.01if 

WEQS.IAÇASID.E.PRE.C.O.E.P. 

PREF MUN. SANTA QUITERIA-
6DEs2UAÇAQ.DEEREQ.5,u0l 

PREF MUN, SANTA QUITFRIA - 
ADEQ.UACAQ.DE.P.RECOSPIIff 

PREF. MUNI. SANTA OIIITERIA - 
ADEQVACAO  DE PRECOS4,.çtf 

EfiELMIL L' 1:e2;112.5.IERIA, 
láDEQ.V.AWQ_DE.PREÇQS,Pjj 

PREF MUN. SARTIA QUITEI:0A • 
g:LES/LACA° D.E..P.R.EÇO.E.p.df 

PREF MUN. SAWIA QUITERIA• 
001 

PREF MUN. SAN7:7:OL111f...RIA.-
£.3DEQUAGJAD_DE PREGOS,Rdf 

6REAWACe..#88Z.65e_z_t_o_sr0 
QUILERLA,ASSINAD.v.if 

ADFOLIACU807 A&#771 O ST•• 
5:11211f~ WIADA,p.sit 

ADEOUAC&#807 AS.5771 O ST-
QUITERiA ASSINADA adi 
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0063a 23/07/2021 - 11:50 10 63.571_09510001-13 Dismabel ADFOUAC34807 AU771 O 002.,ILL 
Distribuidora de Soros Ltda QUIIEWAASSINADA,17gf 

23/07/2021-11.5045 63 571 095/0001.13. Dismabel 
Distribuidora de Soros Lida 

ADFOliACare897,AW.11.05.0.02_81, 
nA TPRIA ATy,'Sr. á ddi 

Documentos dos Fornecedores 
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número órgão de Data de Data de Validade Arquivo 

Expedição Expedição 

Distribuidora 04/07/2021 - Felipe Leonardo 
Paranhos Artigos 17:16 Resende MCIIMPN'TOS 
Para Laboratonos Paranhos EXIGIDOS 
Ltda 

Adovandro Lua 09/01.2021. adovandro juiz TODOS OS 
Fraporti 13 27 kapott DOCUMENTOS 

EXIGIDOS 

HORIZONTE 10/07/2021. Luiz Carvalho dos - TODOS OS 
DISTRIBUIDORA 10 35 Santos f,,,Qç_vmw:r_QA 
DE PRODUTOS EXIGIDOS 
PARA SAUDE 
EIRELI 

SERRANA 10/07/2021 • RAFAEL TODOS OS 
DISTRIBUIDORA 10 53 BARROSO DOCUMENTOS 
LTDA - EPP MACEDO EXIGINiS 

MERCOSUL 10/07/2021- PEDRO YURI TODOS OS 
DISTRIBUIDORA 11,02 SARAIVA ROCHA Dsr,DISENTOS 
DE Fxic;nns 

MEDICAMENTOS 
EIRELI 

Bentos & SoLsa 10/07/2021 HELIO SILVEIRA TODOS Ç.15_ 
Ltda 1229 BOTELHO DOCUMENTOS 

BRASIL HOSP 1010712021. Marlene fana TODOS OS 
MATERIAIS 19402 DOCIUMENIQS 
MEDICOS PXIG:DOS 
HOSPITALARES 
LTDA 

Dismabel 10,01/2021. IUIZ CARLOS - TODOS OS 
Distribuir:tora de 19 20 TORRES GOMES Xj.Ç.UNIENIQ.5 
Soros Ltda E1SIQQQS 

MCN COMERCIO 11/07/2021- LOREN OLIVEIRA TODOS OS 
E IMPORTAÇÂO 11:48 DE SOUZA DOOOMENIOS 
DE PRODUTOS FERREIRA EXIGIDOS 
CIRURGICOS 
LTDA 

F DE OLIVERIA 12/01/2021. FERNANDO DE r000S..05 
D.W.UMEN.T.Oã NASCIMENTO 

EIRELi 
00:58 OLIVEIRA 

NASCIMENTO FXI(4I000 

LAMED 12/07/2021 - Andregyla Maria TODOS OS 
DISTRIBUIDORA 
EIRELI 

06:25 da Rocha Matos DO.C.UIVIENIOS 
rxiGinos 

Inabilitados 
Data 

14/07/2021 - 1450-35 

Fornecedor 

Distribuidora Pararmos 
Artigos Para Laboratonos 

ida 

CNPJ 

06 867 357/0001-58 

Detalhe 

Item 0001 - Acido Únco c/100 Testes 

Desclassificação Descurnpnrnento ao item 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme no/citado em diligência_ Descumpnmento ao Derreto 
10 024/19 AI 38 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão publica, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eirmânico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o main.- preço para que sela obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 'PAR' 2° O instrumento convocatorto 
devera estabelecer prazo de. no minimo, duas horas centrado da solicitação do pregoeiro no sistema, para emão da proposta e, se necessário, dos documentos complementares. 
adequada ao ittlimo lance ofertado apôs a riegocIação de que trata o caput, 

14/07/2021 - 14 58:35 Distribuidora Paranhos 
Artigos Para Laboratonos 
Lida 

06 867 357/0001-58 Item 0002 - Agua Desfilada p/Autoclave 5 000m1 

Desclassificação 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. 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 meinor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 'PAR 2° O instrumento convocalono 
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 Ultirno lance ofertado apos a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 14 5835 Distribuidora Paranhos 06 867 357/0001-58 
Artigos Para Labora/naco 
Lido 

Item 0003 - Albumina 250m' C/250 Testes 

Desciassificação Descurnonmento ao nem 11 6 conformo não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência De scurnpnmenba ao Decreto 
10024/19. Ad 38 Encerrada a etapa ae 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 obtda melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 'PAR" 2° O instrumento convocatório 
devera estabelecer prazo de, no minimo, duas horas contada da solicitação do pregoeiro no sistema para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares 
adamada ao ia bine arme ofertado após a negociação de que trata o caput 
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14/07/2021 • 14 58 35 Distribuidora Paranhos 
Arfigos Para Laboratonos 
Lida 

06.867 357/0001-58 Item 0004-Álcool 70% 1,000m1 

Desciass ficaçào Descumprimento ao item 11 6 conforme não minou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 
1002419 1/ri 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 :mira que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. PAR 2°C 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 após a negociação de que trata o caput 

14707/2021 -14 58:35 Distnbuidora Paranhos 
Artigos Para Laboratonos 
Ltda 

06,867 357/0001-58 nem 0005- Álcool à 92% 1 000m1 

Desclassificação_ Descumprtrnento ao item 11 6 conforme não enviou a composição de custo voo/as de entrada conforme solicitado em diligência. De scumpnmento 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 ilidtante 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 solienação 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 

14107/2021 14 58 35 Distribuidora Paranhos 
Artigos Para Laboratonos 
Ltda 

06 867 357/0001-58 item 0006 - Álcool à 99,5% Absoluto 1,000mi 

Desclassificação Descumirlroen7o ao item 11 6 conforme não enviou a conttp0SiçãO de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 
10024,18 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 seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital PAR' 2°C instrumento convoca/brio 
devera estabelecer prazo de, no minimo, nuns horas contacio da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se necessário, dos documentos complementares 
adequada ao Oltimo lance ofertado apos a negociação de que trata o captst 

14/07/2021 • 14 58 35 Distribuidora Pararmos 
Artigos Para Laboratonos 
Ltda 

06 867 357/0001-58 Item 0007 - Álcool Acido 3% descorante para baar 1 000m1 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência De scumpnmento ao Decreto 
10 024/19_ Ari 38 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão publica o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta ao lidtante que tenha 
apresentado o melhor prece: para que seja (solida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. PAR 2°0 instrumento convocatório 
deverá estabelecer prazo os', no mamo, 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 58 35 Distribuidora Pararmos 06 867 357/0001-58 item 0008 • Algodão de Rolo 500 Gramas 
Artigos Para Laboratorms 
Ltda 

Desclassificação Descumpnmento ao Item 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência De scumpnmento ao Decreto 
10024/19, AR 38 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão publica, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao citaste 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 convocatorio 
deverá estabelecer prazo de. no mininto, 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 

14/0772021 - 14 58 35 Distribuidora Paranhos 06 867 357/0001-58 Item 0009 - ALT / TGO C nético UV 
Artigos Para Laboraremos 
Ltda 

Desclassificação Descumpnmento ao ilem 11.6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 
10 0241 9 Ali 38 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão publica, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 80 licitante que tenha 
apresentado o melhor prece para que seja obtida meinor proposta vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 'PAR' 2°C instrumento convocatório 
deverá estabelecer prazo de. no morto, duas horas contado da soilatação 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 58.35 Distribuidora Paranhos 06 867 357t0001-58 hem 0010 - AST / TGP Cinético 11V 
Artigos Para Laboratonos 
Lida 

Desclassificação Descumprimento ao dem 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 
10 024/1 9. 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° O instrumento convocatorro 
devera estabelecer prazo de, no minirno, 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 58 35 Distribuidora Parar hos 06 867 357/0001-58 nem 0011 -Azul de Metileno 1000m1 
Artigos Para Laboratonos 
Lida 

Desclassificação Descumpnmento ao riem 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 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 r O instrumento convocatono 
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 negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 - 14 58 35 Distribuidora Paranhos 06 867 357/0001-58 Item 0012- Beta HCG - Teste Rápido C/100 Testes 
Artigos Para Laboratorios 
Ltda 

Desclassificação Descurapnmento ao item 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência Descumpiimemo ao Decreto 
10 024719 Art 33 Encerrada a etapa de ewo de lances da sessão páblica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço pui-a que seja obtida melhor proposta iumlada a negociação em condições diferentes das previstas no edital -PAR 2°C instrumento convoCatOno 
devera estabelecer preza de no ovnimo duas horas contado na sol,cuação do pregoeiro no sistema para envio da proposta e, se necessário dos documeirtos complementares 
adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação de que traia o caput 

14/07/2021 -14 58 35 Distribuidora Pararmos 06 867 25770001-58 nem 0013- Muruti:na Direta 50m1 C/200 Testes 
Artigos Para Labomtonos 
Ltda 

Desclassificação Descumpnmento ao item 11 6 conforme não enviou a compos.ção de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 
10.024/19 AR 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 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 58;35 Distribuidora Paranhos 06.867 357/0001-58 item 0014- 1Ntirrubina Total 50mi C/200 Testes 
Artigos Para Laboratonos 
Ltda 
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Desclassificação. Descumprimento ao item 11.6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em difigência. Descum mento ao Decreto 
10024/19, Art 38 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverã 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 20 O instrumento convocatório 
deverá estabelecer prazo de, no mirim°, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos compfiementares, 
adequada ao ultimo lance ofertado apbs a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 14 58 35 Distribuidora Paranhos 06067,257/0001.50 Item 0015'. Colesterol Enzimático C1200 Testes 
Artigos Para Laboratonos 
Lida 

Desclassificação. Descurnpnmento ao item 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em dfiligênda. Descumprimento ao Decreto 
10 024/19, Art. 38 Encerrada e etapa de envio de lances da sessão publica, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que lenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida meChor proposta vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. PAR 20 0 instrumento convocatbno 
devera estabelecer prazo de no rpinimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no ostenta para envio da proposta e, se necessano, dos documentos complementares, 
adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociação de que trata o capuz 

14/07/2021 14 58 35 Distriburdora Paranhos 
Artigos Para Laboratonos 
Lida 

06 867 357;0001,58 Item 0016- ColesterolfirDL Enzimático C/100 Testes 

Desclassificação. Descumpnraento ao item 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência, Descumpámento ao Decreto 
1002411b, _Art 38 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao ildtante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seia obtida melhor proposta, vedada a negociação em condiçôes diferentes das previstas no edital. 'PAR' 2° O instrumento convocatório 
deverá estabelecer prazo de, no minimo, duas horas contado da soficitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessãrlo, dos documentos complementares, 
adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 14 58-35 Distribuidora Paranhos 06867,35710001.58 
Artigos Para Laboratonos 
Lida 

Item 0017 - Coloração de Gram 4x500m1 

Desclassificação Descumpnmento ao item 11.6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência_ Descumpámento ao Decreto 
10024/19, 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' 20 O instrui nento corrvocaltino 
devera estabelecer prazo de no rrirsinto, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para emão da proposta e, se necessário, dos documentos complernentares„ 
adequada ao ultimo rance ofertado após a negociação de que traia o Caput 

14/07/2021 - 14 58 35 Drstgbuidora Pairanhos 06 867 35710001,08 
Artigos Para Laboratonos 
Itria 

Item 0018 Coloração de Zlehl Nerseen 3x500nnl 

Desciassificação Descumpnrnento ao item 11 6 conforme não eflviOu a composição de custo envias de entrada contorne solicitado em diligência Descurnpnmento ao Decreto 
10024/19, ,Art 38 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão púbica, c pregoeiro deverã encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que sela obtida melhor proposta, vedadas negociação em condições diferentes das previstas no edital 'PAR' 2° O instrumento convocatorio 
deverã estabelecer prazo de, no minimo, duas noras, 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 

1410712021. 14 58 35 Oistrflouldora Paranhos 
Airfigás Para Laboratonos 
Ltda 

06 857 35710001.58 Item 0019. Corante Guimesa 

Desclassificaçâo Descurnpnmerrto ao item 11 8 confofme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência Descumparnento ao Decreto 
10.024119„Art 38.Encerrada a:Papa de envio de lances da sessão publica, o pregoeiro deverã encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que lenha 
apresentado o melhor preço, paca que seta obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 'PAR' 2° Olnsirumento convocatórro 
deverá estabelecer prazo de, .no mrrilmo, duas horas, contado da soficrtação do pregoeiro no Sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, 
adequada ao GlUrno lance ofertado apôs a negociação de que trata o capta. 

14/07/2021 - 14 -58235 Distribuidora Paranhos 
Artigos Para Laboratorios 
Lida 

06.867 357/0001-58 Item 0020 - Creatinina Cinética 

Desclassificação- Descumprimento ao hem 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em difigênda. Descumprimento ao Decreto 
10024/19, .Art. 38.Encerrada a etapa de envro de lances da sessão púbfica. o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 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° 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 últrmo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14107/2021. 14 58 345 Distribuidora Paranhos 
Artig05 Para LálborE00.05 

06 867 35710001-58 Item 0021 - Curativo Adesivo Adulto 25mm c/500 

Desciassificação Descumpnrpento ao item 11 O conforme não envrou a composição de custo e notas de entrada contorne solicitado em diligência De scumpamento 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, paca que sela obtida melhor proposta, vedada a negociação elo condições diferentes das previstas no edital PAR' 2° O instrumento convocatbno 
devera estabelecer prazo de, no minimo, duas horas, comam da solrotaç,ão do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, 
adecuada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o capta 

14(07/2021 - 14 58;35 Distribuidora Paranhos 06 867 35710001.58 Item 0022 • Fenol P.A 500g 
Artigos Para Laboratortos 
Lrda 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6 conforme pão enviou a composição de custo e notas de entrada contorne solicitado em diligência Descumprimerrto ao Decreto 
10.024/19, Art 38 Encerrada a etapa de envio de rances 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 convocatórro 
deverá estabelecer prazo de, no wfinlmo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares. 
adequada ao Ulmo lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 - 14;58;35 Distribuidora Paranhos 06.867.357/0001-58 
Artigos Para Laboratorios 
Lida 

Item 0023 - Fita Reativa P/Urina C/100 Unid 

OQI 

Desclassificação- Descumprimento ao7tem 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em difigênda. Descumpámento 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, vedadas negociação em condições diferentes das previstas no edital. 'PAR' 2° O instrumento convocatbrio 
deverá estabelecer prazo de, no níninto, duas horas, contado da solidtação 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 58;35 Distribuidora Paranhos 
Arimos Parai, aooratonos 
Ltda 

08.887 35710001.88 Item 0024 - Fosfato de Potassio monobasico P A 500g 

Desclassificação: Descumprimento ao item 11 6 conforme não enviou a composição deu/isto e notas de entrada conforme solicitado em diligência Descurnparnento 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 solicitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida meLnor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 'PAR- 2° O instrumento convocatorio 
deverá estabelecer prazo de, no minimo, duns horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, 
adequada ao sriltimo lance ofertado apbs a negociação de que trata o capei 
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14/07/2021 - 14 58 35 Distribuidora Paranhos 
Artigos Para Laboralonos 
Ltda 

06 867 35710001-58 item 0025 Fosfato de Sochodibásico Anidro RA, 1KG 

/2021

Desclassificação Descumprunento ao nem 11.6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência, Descumpômento 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 Ilcitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 7PAR' 2° O instrumento convocatório 
deverã estabelecer prazo de, no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, palra 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 58.35 Distribuidora Paranhos 06 867 357/0001-58 Item 0026 -Fucsina Fenicada Gram 
Artigos Para Laboratorios 
Ltda 

Desclassificação Descumprimento asilem 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 ficitante 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 
deverã estabelecer prazo de, no minimo. duas horas, cantado do soficitação 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 58 35 Distribuidora Parar/tios 06 867 3570001.58 Item 0027. Glicose Enzimática 07500 Testes 
Artigos Para Lab.-ato/1as 
Lida 

Desclassificação Descumpornento ao item 11 e conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência Descomprime= ao Decreto 
10024/19, 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 meihor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 'PAR' 2° O instrumento convocatono 
deverá estabelecer prazo de. no rranirno_ duas noras_ contado da so:icilação do pregoeiro no sIstemkpara envdo da proposta e, se necessário. dos documentos complementares, 
adequada ao último lance ofertado anás a negociação de que trata o Caput 

14/07/2021 - 14 553h Distribuidora Paranhos 09957 3571000158 Item 0028 - Hematozilina de Hanis 10000-4 
i-Vagos Para Labomtorms 
Lida 

Desclassificação Descumpnmerno ao dera 11.6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 
10_024119, .An 38 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão já:ri:fica, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 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° O instrumento convocatório 
devera estabelecer prazo de, no mil//Troo, 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 - 1458.35 Distribuidora Paranhos 06.867,357/0001-58 item 0029- Liquido de Turck 1,000m1 
Arágos Para Laboratonos 
Ltda 

Desclassificação Descumprimento asilem 11 6 conforma não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em difigênda. Descumpnmeato 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 lidlante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que sela obtida melhor proposta, vedada a negodação em condições diferentes das previstas no edital. 'PAR' 2° O instrumento convocatono 
deverá estabelecer prazo de, no minimo. duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessãôo, dos documentos complementares, 
adequada ao último lance ofertado após a negociação de que bata o caput 

14/07,2021. 14 0835 Distribuidora Psranhos 06 867 35710001.58 Item 0030. Lugol Forte 2% 1 000rril 
Afagos Paia Laboratonos 
t.t,da 

Desciassificação Descumpnmento asilem 11_6 conforme não enviou a composição de custo anotas de entrada conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 
10 024/19, .Art 38 Encerrada a etapa de envio de lane-sã 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 cpnvocat5rio 
devera estabelecer prazo de, no minmo, duas horas. ;cotado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, 
adequada ao ultimo lance ofertado apus a negociação de que trata o copai 

14/0712021 - 14 08 35 Distribuidora Paranhos 06 887 357/0001.58 
Artigos Para Laboratonos 
Ltda 

'tem 0031 - Massa para tubo capilar 

Desclassificação Desumano-lento ao item 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em cfifigência Descumprimento ao Decreto 
10324119 Ai 38 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão póblica, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao (talante 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 minrmo, duas horas, contado da soácitação 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 58:35 Distribuidora Paranhos 06.867.357/0001-58 Item 0032 - óleo de Imersão 100m1 
Artigos Para Laboratorios 
Ltda 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência. Descumpômento 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 l icitante 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 solionação 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 capuz 

14/07/2021 - 1455:35 Distribuidora Paraninos 06 857 35710001-58 
Artigos Para iLaocitatormS 
Ltda 

Item 0033 • Panotico Rapido piColoração 3x500m1 

Desclassificação Descumprimento ao item 11.6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme soliditado em diligencia. Descurnprimento 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 consocatámo 
deverá estabelecer prazo de no minimo, duas aoras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares 
adequada ao ultilno lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput 

14,02/2021. 14.58:35 Distribuidora Paranhos 06 807 357/0501-58 item 0034- Proteína C Retaiva -IPCR Látex c.,100 Testes 
Artigos Para Ltaboratonos 
Lida 

DeSciassificação Descurnpninento ao Item 11.6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solidtado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 
10 024/19, Ai 38 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão publica, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao l'clante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obficla 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 último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/072021 - 14:58:35 Distribuidora Paranhos 06.867 357/0001-58 Item 0035. PSA Teste Rápido 0/25 Testes 
Artigos Para Laboratonos 
Lida 
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Desclassificação Descumprimento ao item 11.6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência, Descumprimento ao Deszeto 
10.024/19. Art 38 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao lidtante 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 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 capu2 

14i002921.- 14 58 35 farstribuidora Paranhos 06 867 35i'r0C361-58 
Arfigos Paia Larsoratores 
Ltda 

Item 8036 - Soro Anfii-A 

Desclassificação Descumprdnento ao tear 12 6 conforme não enviou a compodão de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 
10 024119, Ari 38 Encerrada a etapa de envio de iancep da sessão publica o pregoerro deverá encanfinhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 'rodante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edrtall. PAR 2° O Instrumento convocat‘áno 
devera estabelecer prazo de, no mlnimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário dos documentos complernenlares, 
adequada ao Otimo lance ofertado apõs a negociação denso trata o caput 

14/07/2021 - 145835 firetnbuldara Paradhos 
Artigos Para Laboratonós 
Lida 

06,867 357r02.7(21-58 Item 0037- Soro Anti•AB 

Desclassfficação Descumprirnento ao tem 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 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 mlnimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, 
adequada ao tilam° lance ofertado apos a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 - 14 58;35 Distribuidora Paranhos 06,867.357/0001-58 item 0038- Soro Anti-E1 
Artigos Para Laboratonos 
Lida 

Desclassificação Descumpnmento ao item 11 6 conforme 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 devera encaminhar, pelo sistema eletrônico, 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' 2° OInstrumento convocatório 
deverá estabelecer prazo de, no nlarTIO, 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 58 35 Distrlbuidora Paranhos 
Setlfs-is Para Laboratopos 
Wia 

06.867 35710001-58 item 0039- Soro Anh-D 

Desclassificação Descumpornen2o ao item 11 6 cordame não enVIOL 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, pare que seja obtida meihor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital -PAR' 2°0 instrumento convocatorio 
deverá estabelecer prazo de, no rnlnrmo, duas horas, contado da sollotação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares 
adequada ao Olhem o lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/02,,3021 -109635 Distribuidora Paranhos 
Artigos Para Laboratonos 
Lida 

06 807 357/0001-50 Item 0040- Soro coombs poillesp 10n11 

Desclassificação Descumpnrriento 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 nrelhni preço, para que seja solda melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital, 'PAR' 2° O instrumento convocatório 
deverá estabelecer prazo de, no minirno, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sstema, para envio da proposta e, se necessérlo, dos documentos complementares, 
adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o capto 

14/07/2021 -14 58-35 Distribuidora Paranhos 
Artigos Para Laboratorios 
Ltda 

06.867 357/0001-58 Item 0041 - Triglicerides Enzimático c/100 Testes 

Desclassificação. Descumprimento ao item 11.6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em difigênda Descumprimento ao Decreto 
10024/19. Art. 38. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrõrilco, 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 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 negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 14 58 35 Distribuidora Paranhos 
Artigos Para Labor-aterros 
Leu 

06 867 357/0001-58 ltem 0042- Uréia Enzimáticas/500 Testes 

Desclassificação Descumpnitiento ao teor 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao Dedreto 
10024/19, Art 38.Encerrad5 o etopa de envio de lances da sessão publica, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrbisico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço para que seja obtda melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edstal 'PAR 2" O Instrumento condoCfilf4rdo 
deverá estabelecer prazo de, no tninimo, duas fióras,tontadb da soldtação do pregoeiro no sistema,. para envio da proposta e, se necessário, dos documentos compledientares, 
ariesuada firo tiltrrno lance ofertado após a negociação de que tratas capo: 

14/07/2,..li 1 6 14 5830 Distribuidora Paranhos 
Ardigos Para Laboratonos 
Ude 

06 867 35710001.58 Item 0043. VDRL 5m101300 Testes 

Desclassifitação Descumpnmento ao item 11.6 conforme °MD 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 lenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 'PAR' 2° O instrumento convocatbrio 
devesá estabelecer prazo de, no mimoso, 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. 

14107/2021 - 14 -59-41 Bentes & Sousa ltda 63424,121/0001.80 Item 0001 -Agulha evacuo 25 x 7 

Desclassificação 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, _AR. 38.Encerrada entupa de envio de lances da sessão pótalica, o pregoeiro deverá ensardinhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obfida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital, 'PAR" 2° Oinstrumento convocatórro 
deverá estabelecer prazo de,, no mínimo, duas horas, contado da solicdação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares. 
adequada ao últrmo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/01/2021 -140941 Pentes & Sousa Lida 63 424 121/0001-80 Item 0002 - Adaptador P/Agulha a Vacuo 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6 conforme não enviou a composição de custo e netas de entrada conforme solicrtado em diligência. Descurnprimento ao Decreto 
10024/19. Art. 38 Encerrada a etapa de envio de lances do sessão publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seta obtida melhor proposta, vedada a aegociação em condições diferentes das previstas no edital PAR' 2° O instrumento sonvocatorro 
deverá estabelecer prazo de. no Minirric_ duas horas, contads 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 

14/01/2021 - 24 59-41 'Çentes & Sousa Urra 03 424 121/0001-80 Item 0003 - Bastão de vdro 
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Desdass,ficação Descumprirnento ao item 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência De scumpnmento ao Decreto 
10 524119. AS 38 Encerrada a etapa de envo de ;andes da sessão publica, o pregoeiro deverá encaminhar. pelo sistema eletrônico, contraproposta ao Rodante que lenha 
apresentado o melhor preço, para que seja 0e515 melhor proposta, nadada a negociação em condições diferentes das previstas no edital."PAR- 2° O instrumento convocaex fio 
de.ere estaDelecer prazo de, no nerame, doas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para env,o da proposta e, se necessário, dos documentos canele-flertares, 
adequada ao 5111-no lance ofertado após a .nereciação de que trate o capei 

14107/2021,e14 5541 dentes & Sousa Lida 63,424 121/0001.80 Item 0004 - Bico de Bunsen com Registro 

Desclassificação Descumprimento 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 lenha 
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 dez no mfnimo, duas Moras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário. dos documentos complementares, 
adequada ao tilem° lance ofertado após a negoolação de que trata o caput. 

14/07/2021 - 14:59141 Bentes & Sousa Ltda 63.424.121/0001-80 Item 0005 - Caixa porta lâminas 

Desclassificação; Descurnprimento ao hem 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 pregodtro 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° °instrumento convocatecio 
deverá estabelecer prazo de, no Miamo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e: se necessance dos documentos canplementareS, 
adequada ao álte-no lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput 

1410712021 - 42941 Sentes & Scaisa ttda 63 424.f 21/0001-80 Item 0006- Cálice de Sedimentação de Vidro 60m1 

Desclassificação Descomprimem° ao item 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência Descumpemento ao Decreto 
10'32d/19 Art 38 Encerrada a etapa de envio de lances da sessâo peblica, o pregoeiro decore 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 convocatbrio 
deverá estabelecer prazo de, no mirem duas pores, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessano, dos documentos complementares 
adequada ao Ultimo lance ofertado após a nexeodzação de que trata o caput 

14/0712021.., 14 59:41 Bentes & Sousa Lida 63.424 121/0001.80 Item 0007 - Coletor Perfuro Cortante 201 

Desclassificação Descumprimento ao jtern 11 6 conforme não enviou a compostçgo de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência DescurnpenJento au DeVetõ 
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 
apresentaciei, melhor preço, para que seja acuda meV-,or proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital, 'PAR' 2° O instrumento convocatóro 
deverá estabelecer prazo de. no nenimo,ouns noras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, 
adequada se iiStimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14107/2021 - 14159141 dentes & Sousa Lida 63 424 121/0001-80 Item 0008 - Coletor Universal 80m1 

Desclassificação: Descumprimento asilem 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 150005 da sessão publica, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtda melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edrtal. 'PAR' 2° °instrumento convocatório 
devera 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 ultimo lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 - 145941 Sentes & Sousa Lida 63.424.121/0001-80 Item 0009. Cronômetro 

Desclassificação Descumprimento ao item 11.6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme sollotado 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° °instrumento convocatário 
deverá estabelecer prazo de, no mirem°, duas horas, contado da sokcitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, 
adequada ao álfuno lance ofertado apês a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 .14 59-41 Sentes & Sousa tida 63 424 12110001.80 Item 0010.- Estante de plástico fal 60 Tubos 17x17mm 

Desdassificação Descurnpnmenea asilem 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 
10024/15, Art. 38,Encerrada a etapa de enzio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para gae seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 'PAR' 2°C instrumento convocatcno 
deverá estabelecer prazo de, no minimo, duas horas, cantado 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 59-41 dentes & Sousa tida 63.424 121;0001.80 Item 0011 -Gama GT 

Desclassificação Descomprimem° ao item 11 6 conforme 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 eletrônico. contraproposta solicitante que levita 
apresentado o melhor preço, para que seja °falda melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 'PAR' 2° O instrumento convocatório 
deverá estabelecer prazo de, no [ninem, duas horas. contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos cornMenleMaíeS, 
adequada ao ült,mo lance ofertado aços a negociação de que trata o caput 

14/07/2021- 1459- 41 Sentes & Sousa Lida 63 424 121/000-1-80 Item 0012- Garrote Adulto 

Desclassificação Descumprimento ao item 11.6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 
10 024119, Art. 38.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão publica, o pregoeiro deverã 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°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 caput 

14107/2021 - 14:59141 Sentes & Sousa Lida 63.424 121/0001-80 Item 0013 - Lamina para Microscopia Fosca 

Desclassificação: Descumprimento asilem 11.5 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 
10.024119„ Art 38.Encerrada a etapa de ermo 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 nego/dação em condições diferentes das previstas no edital, 'PAR 2° O instrumento convocatório 
deverã estabelecer prazo de no freiem°, ou-as horas, contedo da soãcitação do pregoeiro no sistemu. para envio da proposta e. se necessano, dos documentos coelplementaree 
adeouaoa ao ultimo lance ofeztado após a negociação Se que trata o caput 

14/0712021 14 59 41 dentes & Sousa Lida 63 424 121;0001-80 Item 0014- Laminula para Microscopia 22x22mm 

Desclassificação. Descumpninento ao item 11 6 contorne nao enviou a composição de custo e notas de entrada confortem solicitado em diligênda. Descumpanento ao Oecreto 
10 024;19, AO 38 Encerrada a etapa de enviada lances da sessão púbica. 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 convocatoeio 
devera estabelecer prazo de, no raiemo, duas horas, contado da soliditação 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 cem 

14107/2021 -149941 Bentes & Sousa Lida 63 424 12110001-80 liem 0015 - Lamparina de Vidro a Álcool 100m1 

Desclassificação Descumpnmento ao item 11.6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme soliálado em diligência. Descumprimento ao Decreto 
10024/19, .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 meilior proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 'PAR 2° °instrumento convocatõrio 
devera estabelecer prazo de, no ia-animo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para enviada proposta e, se necessarke. dos documentos compleinentares, 
adequada ao último lance ofertado aperS a negociação de que trata o caput 

14107/2021: 1'4:59.41 Bentes & Sousa Ltda 63.424 121/0001-80 
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Desclassificação Descumpnmento ao nem 11.6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em , Descumprimento ao Decreto 
10024/19, Au 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' 20 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 

1410.02021 - 14 5941 Bentes & Sousa Lida 63 424.121/0001-80 Item 0017 - Pêra de Borracha C/3 Vias 100m1 

Desclassificação Descumparnerao ao itero 11 6 conforme náo enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em dlligainda Deadimprimento ao Decreto 
10024/19. An 38 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que lenha 
apresentado o melhor preço, pala que sejo ootga melhor proposta, vedada a neoociação em condlçóes diferentes das previstas no edital. -PAR' 2°C instrumento convocateno 
deverá estabelecer prazo de, rio nehimo, 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 capei 

14/07/2021 • 14,59141 Sentes & Pousa lida 63.124 12110001.80 Item 0018- Pinça Pequena 

Desclassificaçâo Desçaimpreeleato ao liem 11 6 Ginforme não enviou a compoaição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência. Descumpornento ao Decreto 
10 024/19, Art. 35 Enceaado a etapa de envio de lances da sessão publica, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja oblata melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 'PAR' 2° O instrumento convocatóno 
deverá estabelecer prazo de, no miram, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, 
adequada ao alarno lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

1410.1/2021. 14 59:41 Bentes & Sousa Lida 63 424 12110001.80 Item 0019- Pipeta de VVesthegreen VHS 200m1 

Desclassificaçào, Descumprimento ao item 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência. Descumpamento ao Decreto 
10024/19, 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 seja obtda melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 'PAR' 2° O instrumento convocatório 
deverá estabelecer prazo de, no minimo, duas horasecontado da solicitação do pregoeiro no afalcoo, para envio da proposta e, se necessáno, dos documentos complementares. 
adequada ao altimo lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput 

14/0712021 - 14159:41 Bentes & Sousa Lida 63.424,121/0001-80 Item 0020- Pipeta Semi-automática de 1000microlitros 

Desclassificação Descurtamento ao tem 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°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 apôs a negociação de que trata o caput 

1410712021 -145941 :Sentes & Sousa Lida 63 424 121/0001.80 ltem 0021- Pipeta Semi-automática de 100microli000 

Desnassificaçâo Descuropnmento ao tem 1 1 6 conforme nao enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 
10 024/10.. .Art 18 Emcerrada a eiapa de ema° de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, pala que seja obtida melrior proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 'PAR' 2° Olnstrumento coavocatorio 

deverá estabelecer prazo de, no ofiramo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessâno, dos documentos complementares. 
adequada ao último lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput 

14,07/2021 - 14 59 41 Bentos & Sousa leda 63 424 121/000140 ltem 0022- Pipeta Semi-automática de 10microldros 

Desclassificação Descumpremento no item 11 6 conforme não enviou a compondo de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligencia. Descumpnmento ao Decreto 
10024/19, AI 38 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenaa 
apresentado o melhor preço, pare que seja lado melhor proposta, vedada a negociação em condiçaes diferentes das previstas no edital -PAR' 2°C instrumento convocatório 
devera estabelecer prazo de, no rairame. duas horas, eontado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessano, dos documentos complementares, 
adequada ao altano lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14107/2021 - 14,59,41 Sentes & Sousa Ltda 63 424 12110001.80 Item 0023 - Pipeta Semi-automática de 20rn1cr05tr05 

Desclassificação Descumpnmento ao tem 11.6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 
10024/16, ,Ael 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 rneihor 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 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. 

14107/2021 - 14,59:41 !Sentes & Sousa Lida 63424.121/0001-80 Item 0024- Pipeta Semi-automafica de 250mi0r01itr05 

Desclassificação; Descumpnmento ao item 11.6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em ditancia. 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°C instrumento convocatório 
deverá estabelecer prazo de, no rnunimo, duas horas, contado da soficitação 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 capei. 

14107/2021 ..14 5941 Bentes & Sovsa Lida 63 424 121/0001-80 Item 0025 - Pipeta Semi-automática de 50micr01i1r05 

Desclassificação Descurnpnmento ao item 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 
10.024119, 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 me condições diferentes das previstas no edital, 'PAR 2° O instrumento convocatbrio 
deverá estabelecer prazo de, no roinimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se necessario, dos documentos complerneltares, 
adequada ao afaimo lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput, 

14/07/2021 - 14 59,41 Sentes & Sousa Lida 63 424 12110001-80 Item 0026 - Placa de Kline 12 Escavações 

Desclassificaçáo Descumpnrneato ao ken: 11 6 conforme nári enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado ern diligência. Descumpnme.nto ao Decreto 
10024119, Art 38 Encerradas etapa rle enao de rances da sessão paidica, o pregoeiro deverá encaminhar, peio 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 -coneoeatano 
deverá estabelecer prazo da, no mirem, duas horas, contado da os/citação 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 Bentes & Sousa Lida 63 424 12110001-80 Item 0027- Ponteira Universal (O a 200p1) Amarela c/1.000 Unid 

Desclassificação. Descumpnmento ao item 11,6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligencia. Descumpnmento ao Decreto 
10,024119..Art. 38,Encerrada a etapa de envio de lances da sessão púdica, 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 rninimo, 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, 

14107/2021 - 14 59 41 Bentes & Sousa Ltda 63,424 121/0001-80 Item 0028- Ponteira Universal 1200 a 1,000p1) Azul 01.000 Unid 

Desclassificação' Descumphmento ao item 11,6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 
15024/19, 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 veia obtida melhor proposta, vedada a negociação ean condições diferentes das previstas no edital PAR 2° O instrumento convocatono 
devera esiabelecer prazo de, no inineno, duas horas, contado da soiictação 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 capta 

14107/2021 .14 49 41 Beraes & Sousa Lida 63 424 12110001-80 
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Desclassificaçâ o Descumprimento ao item 11 O conforme .não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência. D rnprlmecto ao Decreto 
10 024119, Art 33 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 no edital 'PAR 2° O instrumento convocatório 
deverá estabelecer prazo de, no nlinIMO, duas noras. contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dias documentos complementares, 
adequada ao Olurno lance ofertado apôs a negociação de que trata o capta 

14/07/2021 - 14 59 41 Sentes & Sousa Ltda 63 424 121/0001-80 Rem 0030- Proveta Grad Base Hexag de vidro 500m1 

DeSCIOSSIfiCaÇão Descumpnmento ao tem 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência Descurnpnmento ao Decreto 
10024/19, An. 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 obtda melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital_ 'PAR' 20 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 

14/0712021 - 14.59:41 Sentes & Sousa Ltda 63.424 121/0001-80 Rem 0031 - Suporte Para VHS 

Desclassificação Descumprimento 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 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' 200 instrumento convocatono 
deve a estabelecer prazo de, no minimo, duas horas, contado da soacitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, 
adequada ao ultimo lance ofertado apôs a negociação de que tratas caput. 

14/07/2021 - 4 59 41 Untes & SOuStl lado 03 424 121/0001-80 Item 0032- Suporte Plastico P15 Micropipetas 

Desclassificação DescumprimentO ao tem 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência DescurnpãmenVo ao Decreto 
10024/19, NI 38 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública_ o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletretnico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado ti melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação ern condições diferentes das previstas no edital. 'PAR' 200 instrumento convocatório 
deverá estabelecer prazo de no iranimo, 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 capid 

14/07/2021 - 14 59 41 Sentes & Sousa Ltda 63 424 12 t/0001-80 Item 0033- Tubo 12x75mm Vidro &Tampa 

Desclassificação Descumpnrnento ao tem 11 6 custo me não enviou a composição de custo e natas de entrada conforme solicitado era diligência Descumprimento ao Decreto 
10024119, An 38 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão publica o pregoeiro deverá encaminhar pelo sistema eletrõnico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresertado 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 nanimo duas horas contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envo 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 Sentes & Sousa Lida 63,424 121/0001-80 Item 0034- Tubo 13x100mm Vidro &Tampa 

Desclassificação. Descumprimento ao itern 11.6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada csnforir'ie solicitado em diligência Dascumpilmento 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 convocatôno 
deverá estabelecer prazo de, no minlmo, duas horas, contado da solicitação do pregoeira 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 - 145941 Bentes & Sousa Ltda 63,424 121/0001-80 Item 0035 - Tubo a Vácuo Citrato Sódico 4,5m1 c/ Tampa c/100 Unis' (Azia) 

Desclassificação. Descumpnmento ao nem 11.6 conforme não enviou a composição de custo anotas de entrada conforme solicitado em diligencia Descumprtmento ao Decreto 
10024/19, Art 38 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão publica, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao ilcitante 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 convocatono 
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 iance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 14 3. 9 41 Bernes & Sousa Ltda 63 424 121/0001, 80 Item 0036 • Tubo a Vácuo Siliconizado 4m1 c/ Tampa cal 00 linid (Vermelho) 

Desclassificação. Descumprimento ao tem 11 6 Conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 
10324/19, 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 convocatono 
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 albino lance ofertado apôs a negociação de sue trata o caput 

14107/2021 -145941 Bentas & Sousa Ltda 63424.121/0001.80 Rem 0037 - Tubo a Vecuo Siliconizado 5m1 c/ Tampa cl100 Unict (Amarela) 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decatlo 
10024/19, 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 menor proposta. vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital PAR' 200 instrumeato convocatorio 
deverá estabelecer prazo de no malmo. duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário dos documentos complementares, 
adequada ao ultimo iance ofertado apos a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 • 14 59 41 Bentas & Sousa Lida 63.424.121/0001430 Item 0038- Tubo a Vacuo Siliconizado 5m1 c/ Tampa cr100 Unid (Roxo) 

Desclassificação Descumpnrnento ao item 11 6 conforme não enviou a compos:ção de custo e notas de entrada conforme Solicitado em diligência. De scumprimento 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 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 ultimo lance ofertado após a negociação de que tratas caput 

14/07/2021 -•14 59.41 Bentes & Sousa Ltda 63 424 121/0001-80 Item 0039 - Tubo a Vácuo Sificonizado 9m1 c/ Tampa c/100 Und (Vermeino) 

Desclassificação: Descumpnmento ao item 11.6 conforme não enviou a Composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência De scumpnmento 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 ficitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida meihor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital 'PAR' 2° Crinstrumento 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 ultimo lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 -145941 Bentes & Sousa Ltda 63.424 22110001-80 Item 0040 - Tubo Capilar S/ Heparina C/500 Unid 

Desciassificação 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, An. 38 Encerradas etapa de envio de lances da sessão publica, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletônico, 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 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 • 14 59 41 Sentes & Sousa tida 63 424 f 2 trO0C1-80 Item 0041 • Tubo Cônico P/centr Grad PP 12m1 

Desclassificação Descurnpnmento ao item 1 1 6 conforme ruão enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência Descurnonmento ao Decreto 
10 024119 An, 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 intimo, 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 Sentes & Sousa Ltda 63.424 121/0001-80 
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Desclassificação; Descumprimento ao Item 11,6 conforme não enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em céligêncla Descumprimento ao Decreto 
10024/19, Ast 38 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao iicitante 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 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 59141 Sentes & Sousa Ltda 63424.121/0001-80 Item 0043- Tubo de Ensaio de Cristal SíTampa 16x100mm 

DeStitaSSifiCaÇão Descumprimento ao item 11 5 conforme pão enviou a composição de custo e notas de entrada conforme solicitado em diligência. Descumprimento 'ao Decreto 
10024/19, Ari 38 Encerrado a etapa de envio de iances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar. peto sistema eletrênico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, pata que seja obtido melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 'PAR' r O instrumento convocatório 
devera estabelecer prezo de, no miner., duas horas contado do solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta euse necessário, dos documentoscomplementores, 
adequada ao ãltirno iance ofertado apos a negociação, de que trata o capittr. 

14/07/2021 .14 59.41 'Sentes & Souso Lida 63 424 121/0001-80 Iltem 0044 -Tubo Tipo Falcon 15n11 550 Wird 

Desclassificação: Descurnpnmento ao item 11.6 conforme não enviou a composição de custo e noras de entrada conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 
10 024/19, Ari 38 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverà 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 Olnstrumento convocatáno 
deverá 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 ânimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/00/2021 - 15 08 26 Banes & Sousa Ltda 63 424321/0001-6b Item 0001 -Água prinjeção 20M1 

Desclassificação Descumpnmento ao item 11,6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10 024/19, Ao 38 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 comptementares, adequada ao Ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o capta 

14/07/2021 - 15:08:26 Bentas & Sousa Ltda 63,424 12110001-80 Item 0002- Ampicilina injetavel 500mg 

Desclassificação: Descumprimento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.024/19, .Art 3% 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 compiementares, adequada ao Olitirno lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 -15 0826 Bentes & Sousa lida 63 424 121/0001-80 Item 0003- Benzilpenicilina Procaina -tBenzilpenicifina 
Potássica 300,000U1 a- 100.000 Dl 

Desclassficação: Descumpnmento ao item 11 6 empresa não enviou documentação conforme solicitado em ditigênda_ Descumprimento ao Decreto 10,024116 Art. 3% r O 
instrumento convocatono devera estabelecer prazo de, no ruirmo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares. adequada ao ultimo lance ofertado anãs a negociação de que trata o cactut 

14/0712.321 .100626 Septes.& Sousa Lida 5.1 524 121/0001.80 Iltem 0004- Benzilpenicifina 5 000 00U1Cnstalina 

Desclassificação- Descurnprimento ao Item 11 6 empresa não enviou dopumentacão conforme soncltado em difigênda. Descumprimento ao Decreto 10,024/19, Ai 38 2' O 
inStrumento coremeatorto devera estabelecer prazo de no minirno, duas noras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos copplementares, adequada ao ultimo tance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 15 0806 Sentes & Sousa Lida 63 424 121/0001.80 Item 0000- Bicarbonato de Sódio 8.4% x 250m1 

Desclassificação Descumprimento ao dem 11 6, empoou não enviou documentação conforme solicitado em diligEncia. Descumprimento ao Decreto 10024/19, Ai 38, 2.0 
instnimento c,nonvocatorSo deverá estabelece: prazo de no minimo, duas horas, contada da sOkitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e se necessário, dos 
documentos compleinenlares, adequeba ao ultimo lance ofertado apôs a negociação de que bata o caput 

1473712021 -15 08-26 Bentes & Sousa Ltda 63 424 121/0001-80 Item 0006 - Clindamicina 150mg Inj 

Desclassificação Descumprimento ao tem 11.6. empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.024/19, .Art 38 2° O 
instrumento convocatório deverã 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 15 98.26 Envies & Sousa Ltda 63,424,1250001-80 Item 0007 .Cloreto de Sódio Sol 0,9% amplOml 

Desclassificação Descumpnmento ao item 11.6. empresa não enviou documentação conforme solicitado em difigência. Descumpnmento ao Decreto 10 0241191 .Art. 30. 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 caput 

14/0012021 - 15 08 26 Rentes & Sousa Ltda 63 424 121/0001-80 Item 0008- Cloreto de Sódio Sol Ira 10% X 10m1 

Desclassificação, Descumpnmento ao item 11.6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10024116 .Art 38 2°0 
instrumento convocatorio deverá estabelecer prazo de, no minimo. duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessáeio, dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 1500.28 Bentos & Scnisa Lida 63.424,12110001-80 Item 0009- Cloreto de Seiclio Sol In] 20% X 10m1 

Desclassificação Descumpnrnento ao item 11 6. empresa não enviou documentação conforme solmrtado em cliligendia. Descumprimento ao Decreto 10.024/19, Ai. 38_ 2' C 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mirim, 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. 

14:07/2021 - 1508:26 Bentes & Sousa LIda 63 924 121/0001.80 Item 0010 Dobutamina 12,5ing/ml inj 10m1 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 5, empresa não envrou docUrnentaçáO conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10 024/19, .Art 38 2° O 
instrumento convoca/brio deverã estabelecer prazo de, no mlnimo, duos horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessáno, dos 
documentos compietnentares, adequada ao êitimo lance ofertado após a negociação de que tratas caput 

14/07/2021-150620 Sentes 8, Sousa Ltda 63.424 121/0001-80 Item 0011 - Enoxaparina Sodica 40mg 0,4m1 

Desclassificação• Descumprimento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em difigénda. Descumprimento ao Decreto 10.024/19, .Art. 38. 2° O 
Instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no nfinimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares, aaequada ao ulfimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 -550826 Sentes & Sousa Ltda 63.424,121/0001,80 Item 0012- Enoxapanna Sádica 60mg 0,6m1 

Desclassificação Descumprimento ao hem 11,6. empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.024119, Art. 38. 2° O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no nfinimo, 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 - 15.0826 Bentes & Sousa Ltda 63424,12110001-80 Item 0013. Ergometnna inj 0,2mg/mIx 1m1 

Desciassrficação: Descumprimento ao item 11 5, 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 mono, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se necessáno, dos 
documentos complementares, Utequada ao ultuno lance ofertado após anego.nação de que trata o caput. 

14/07/2021.15 08 26 Serdes & Sousa Ltda 63.424 12110001.80 Item 0014- Florax Adulto 

Desclassificação- Descumpnmento ao item 11 6, empresa não envios documentação conforme solicitado em dl:gerida. Descumprimento ao Decreto 10.024119,. AO 35 2°0 
instrumento coinocatorio devera estabelecer prazo de no ininimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para emio da proposta e, se necessano, dos 
documentos complernenfiares, adegitada ao Vitimo lance oféllado fipóS a negociação de que tratas capul 

14/0712021,1 5 08 26 Bentes & Seusa Lida 53 424 121/0001.80 liteni 0015. Florax Infantã 
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Desclassificação: Descumprimento ao item 11 5, empresa não enfiou documentação conforme solicitado em diligencia. Descumprimento ao Decreto 10 024/19..Art 58 2° O 
instrumento convocatorio devera estabelecer prazo de, no mormo, duas noras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao ()Ulmo lance ofertado apos a negocIação de que traias caput. 

14,0712021 - 520.36 Bernes & êopu Lida 53424 12170001' 90 Item 0016...Heparina Sádica 500011iamp 5m1 

Depciassificacão Desournprimento ao item 11,6, empresa não enviou documentação conforme solicriado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.024719. .Art 38 2" O 
instrumento convocatório devera estabelecer rprazo de no onine-no, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessano, dos 
documentos coroplemenrares aoequarta ao último lance ofertado após a neaociação de que trata o caput, 

14:01'12021 - 15 08 26 Pentes & Sousa Ltda 63,424,121/0001.80 Item 0017- Nootropil 200mg 

Desclassificação Descumprimento ao riem 11.6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10 024119, .Ad 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 necessário, dos 
documentos complementares. adequada ao Último lance ofertado após a negociação de que trata o caput, 

14107;2021 - 15'08,26 Sentes & Sousa Lida 63,424 121/0001-80 Item 0018- Solução Manitol 20°A 250m1 

Desclassificação; Descumprimento ao Item 11,6, 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 minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessárles dos 
documentos complementares, adequada ao úlfimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14107/2021 -160026 Sentes & Sousa Lida 63,424 12110001-80 'tem 0019- Som Fisiológico 100m1 

Desclassificação. Descumprimento asilem 11,6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.024119, .Art 38 2° O 
instnionento convocatório deverá estabelecer prazo de no ininirno, duas noras, 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. 

100(2021. 15 fl8 26 Bentes & &riesa Lida 53 424 12110001-80 Item 0020- Soro Ringer Lactado 500m1 

Desclassificação: Descumprimento ao item 11 6, empresa não envfou documentação conforme solicaado em diligencia. Descumprimento ao Decreto 10.024/10;  airt 38, 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 oltimo lance ofertado apos a negociação de que trata o caput. 

14107/2021 - 15 08.26 Sentes & Sousa Lida 63.424 121/0001,80 Item 0021 - Tenoácam 40mg 

Desclassificação' Descurnprimento ás Itero 11.6, empresa não, enviou documentação conforme solicitado em diligência, Descumprimento ao Decreto 10 024/19, Art 38, 2°C) 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no minimo, duas horas, contado da solicitaçao, do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se secessano dos 
documentos compIernentares_ adegoade ao ulfirnoiarice ofertado apôs a negociação de que trata o capo!, 

14/07/2021 - 5 11 19 Sentes & Sousa Lida 63 424 121/0001-80 Item:0001 -Ávido Vailprálco 250mg como 

Desclassificação: Descumprimento ao item 11.6, empresa não enviou documentação conforme Solicitado em diligencia Descumprimento ao Decreto 10 024119, Ali 38, 2° O 
.Strument0 convocatório deverá estabelecer prazo de, no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para então da proposta e, se necessário. dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput, 

14/07/2021 - 15;11:19 Sentes & Sousa Ltda 63.424 121/0001-80 Item 0002. Ácido Valproico 500mg comp 

Desclassificação- Descumprtmento ao item 11.6, 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 minimo, duas horas, contado da solidtação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 

documentos complementares, adequada ao álamo lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput. 

14/0712021 - 15 11 19 Sentes & Sousa Ltda 63424,12110501.60 item 0003- Ácido Valprólco 50mg/m1 Frasco 100m1 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6, empresa não enviou documentnão conforme sorte-iodo em diligência_ Descumprimento ao Decreto 10.024.119, AO. 38. 2' O 
instrumento convocatório deverá estabeiece, prazo de no mi ninto, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposto e, se necessário dos 
documentos complementares adequada ao w,turo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

141.07J2021 - 15 11 19 dentes 8, :deusa Lida 63 424 121/0001.80 Item 0004- Alprazolam 0,5mg come 

Desclassificação_ Descumprimento ao rtern 1: 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10 024119.f-tia 38 2° O 
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 apos a negociação de que trata o caput. 

1410712021 - 15 11 19 Bentes & Sousa ida 63.424 121/0001-80 Item 0005. Alprazolam 2mg come 

Desclassificação: Descumpránento ao item 11,6. empresa não enviou documentação conforme sdicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10 024/19„An, 38 2° O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de no mlnlmo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se necessãno, dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14107 /2021 IS 11:19 Sentes & Sousa Ltda 63 424 12:10001-50 Item 0006- Bipendeno 2mg comp 

Desclassificação Descumprirnento ao item 11 6 empresa não enviou documentação conforme sokeado 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 envio da proposta e, se necessáno. dos 
documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput. 

1407/2021 - 15 11 19 Sentes & Sousa Ltda 63.424 12110001-80 Item 0007- Bromazepam 3mg comp 

Desclassificação- Descumpnrnento ao item 11.6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em difigênda. Descumprimento ao Decreto 10.024/19, .Art, 38. 2°C 

instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de. no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessárlo.dos 
documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/0712021 .15 1119 Sentes & Sousa Lida 63 424 121/0001-80 hem 8008- Bromidrato de Pancurônio amp 2 ml 

Desclassificação Descumprimento ao item 11.6, 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 minimo, duas horas; contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 'proposta e, se necessáno, dos 
documentos complementares adequada ao .5lorTIO lance ofertado apés a negociação de que trata o caput 

14/0712021 - I5 11 19 Sentes & Sousa Ltda 63 424 12 Ii0001-50 Itera 0009- Carbamazepina 400m8 como 

Desclassificação Descumpnmento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10 024119_ ,Art 58 2' O 
instrumento conetecatório 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 

14/072021 - 15 ttttd Berres 21. toesa Lida 63 424 12110001.80 nein 0010 i-Cliobazarn 10mg come 

Desclassificação Descurnpnrnento ao item 11,6, empresa rlãr, enviou documentação conforme solicrtado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10824/19, .Art 38 2' O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de no rnninb duas horas, contado da sodicrtação 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 caput 

1407/2021 .15 11:19 Sentes & Sousa ltda 63 424 121/0001-80 Item 0011- Clobazam 20mg comp 

Desclassificação Descumpornento aditem 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em ddIgência. Descumprimento ao Decreto 10 024/19. _Art 38 2. 0 
instrumento convocatorio deverá estabelecer prazo de, no miram duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário. dos 
documentos complementares, adequada ao 610mo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 15:11;19 Bentes & Sousa Lida 63.424.121/0001-80 Item 0012. Cloridrato de Arnitriptilina 75mg comp 
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Desclassificação Descumptimento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10,0 ,04, Ari 38 2° O 
Instrumento convocafitirio deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessâno, dos 
documentos complementares, adequada ao Pittmo lance ofertado após a negociação de que trata o caput, 

14/07/2021 • 15:11119 Bentes & Sousa Ltda 63,424 121/0001.80 Rem 0013- Clondrato de Biperideno 2mg comp 

Desclassificação: Descumpnmento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descurnprimento ao Decreto 10.024/19, AM. 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 necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput, 

14£0:12021 - 15 11 19 Sentes & Sousu Lida 63 424 121/0001.80 Item 0014- Cloddrato de Bupropiona 150mg como 

Desclassificação: Descurnpomento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10 024/19, Ao 88, 2' O 
Instrumento convocatorio 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 ulfirno lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021- 1511;19 Bentas & Sousa Ltda 63 424 121/0001-80 Item 0015 - Cloridrato de Naloxona 0,4mg/r1 amp 1m1 

Desclassificação Descomprimem° ao item 11 6, empresa não eneiou docernentação conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10 024/19, AO 38 2°0 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no ri-tinimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos compiementares adequada ao uitirno lance ofertado aços a negociação de que tratas caput 

14107/2021 .15 11 19 Sentes & Soofta..Lfria 63.424 121/0001.80 'tern 0016- Cloddrato de Nortriptilina 10mg comp 

Desclassificação. Descumprimento ao item I I 6 empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10,024119, Art. 38 2° O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de no minimp, 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 

107/2021 - 15.11 19 Sentes & Sousa Lida 63 424 121/0001-80 Item 0017- Cloridrato de Nortriptilina 25mg comp 

Desclassificação. Descumpr1mento ao item 11.6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.02409, .Art 38 20 0 
instrumento Convocatório deverá estabelecer prazo de, no minimp duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no stema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o copai. 

14/07/2021 -15 11 19 Sentes & Sousa Ltda 63,424,12110001-80 Item 0015- Clorldrato de Nortnpfillna 50mg comp 

Desclassificação; DescurnprImento ao item 11_6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência, Descumpilmento ao Decreto 10-024/19. Art. 38,2° O 
Instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no minlmo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessár1o, dos 
documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado após a negoiciaçãO de que trata o sagui 

14/0712021 - I5 11 19 Sentes & Sousa Lida 60 424 121/0001.80 Item 0019- Cloddrato de Nortripfilina 75mg comp 

Descrassficação Descurnommento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumpamento ao Decreto 10 024/19, .Art. 38. 20 0 
insinirpento convocatorio deverá estabelecer prazo de, no mintam, duas horas, contado da sokcitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário. dos 
documentos complementares, aCequada co àltano lance doirado após a negociação de que trata o caput„. 

14107/2021 - 15 11 19 Pentes & Sousa Ltda 63 424 12'110001.80 Item 0020- Cloridrato de Clorpromazma 25mg comia 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme sou coado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10024119, Ad. 38 2°0 
instrumento cowocatório deverá estabelecer prazo de, no Mintrno, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao ulfieto tance ofertado após apegociação de que trata o caput, 

14/07/2021 „ 15 11 19 'Sentes & Sousa Lida 63 424 121/0001,80 Item 0021. Cloddrato de prometazina 25mg. comprimido 

Desclassificação Descumpnrdento ao item 1 1,6, empresa não efi4op documentação conforme solicitado em dillgánda. Descumpnmento ao Decreto 10024/19, .Art 38 200 

Instrumento convocatório deverá estabelecer prato 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- 18.11 19 Sentes & Sousa Lida 63 424 121/0001.80 Item 0022- Cloddrato de prometazina 50mg 2m1-ampola 

Desclassificação. Descumpnmento ao item 11 6: empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.024/19,..Att 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 necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14107/2021 - 15 11 19 Bentos & Sousa Ltda 63.424.121/0001-80 Item 0023 - Decanoato de Haloperidol 70,52mg/m1 1m1 

Desclassificação Descumpnmento ao Rem 11,6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.024/19, .Art. 313. 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 necessáno, dos 
documentos complementares adequada ao Ultimo lance ofegado após a negociação de que trata O caput. 

14107/2021 - 15.11.19 Bentos & Sousa Ltda 63.424.121/0001-80 Item 0024- Decanoato de Idalopeadol 50mgard amp 1m1 

Desclassificação; Descumprimento ao ltein 11 6. timpresa não envEou documentação conforme sofiCitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10 024/19.i.Art, 88. 2°O 
instnimento convocatorio deverá estabelecer prazo de, no minam duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema. para envio da proposta e se necessário, dos 
documentos complementarec ao.equada ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o canal 

14107/2021 - 13.11.19 Ben les & Sousa itda 53 424 121/0001.80 Item 0025- Diazepan 51-ng comp 

Desclassificação; Descumprmerito ao aern 11 6, empresa náo enviou documentação conforme solicducio em chligência. Descumprimento ao Decreto 10.024/19, Art. 38 2" O 
instrumento convocatõrio deverá estabelecer prazo de, no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no Sistema, para envio da proposta e, se necessáão, dos 
documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14107/2021 -1511 19 Sentes & Sousa Lida 63.424 121/0001.80 Item 0026- Efedrina 50mgimi amo 1m1 

Desclassificação Descumprimento ao item. 1/ 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10 024119, .Art 38 20 0 
insfruittento Convocatório deverá estabelecer prazo cie, no "IMMO, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se necessário_ doe 
docutnentos complementares atequada ao ultimo lance ae dado aços a oegoCiação de que trata o caput 

14107/2021 - 15 11 19 Sentes & Sousa Ltda 63 424 12110001-80 item 0027- Citrato de Fentanda 50mcganlamp 100/1 

Desclassificação. Descumprimento ao itern 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10024119, .Art 38. 2° O 
Instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mlniimp duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao Ciento lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 15:11 19 Sentes & Sousa Ltda 63.424.121/0001-80 Item 8025- Citrato de Fentanila 50mcg/mlamp 5m1 

Desclassificação: Descumpnmento ao item 11.6, empresa nk, enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, .Art 38. 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 Oltimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 -3511 19 Sentes & Sousa Ltda 63,424.121/0001-80 Item 0029- Halopeddol 1 mg 

Desclassificação oesconignmento ao dern 11 6, empresa Mas enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumpranento ao Decreto 10.024/19, AO 30 2° O 
instrumento convocatono deverá estabelecer prazo de, no minimo duns horas, conazdo da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e se necessano dos 
documentos complementares, bdequada artróftimo lance ufenado após a .negoclação de que trata o caput 

14/07i2021 . 16 11 19 Bernes & Simão i..tda 63 424 12 iffiGf31.:a0 liem 0030 -11amotrigina 25ing 
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Desclassificação Descumprimerito ao Tupi 11 6 empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10,024<10, frt 38 2° O 
instrumento convocatorio deverâ estabelecer prazo de. no minimo, duas rioras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se na-cessão°, dos 
documentos complementares adequada ao último lance ofertado após á negociação de que trata o caput 

14/0712021 i• 15 11 19 Rentes & Sousa Ltda 63,424 121/0001-80 Item 0031 • Levomepromazina 40m9/m1 Frasco 20mIGts 

Desclassrycabão- Descumpnmelto ao item 11 6. empresa não enviou documentação conforme solicutado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.024/19, •Ad 38 2' O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de. no miamo, duas horas,.contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessano. dos 
docementos complementares, adequada ao ririlrno lance ofertado após a negociação de que trata o caput, 

14100/2021 - 15:11 19 Bentes & Sousa Ltda 63.424 121/0001-80 Item 0032- Midazrylan 15mg 

Desciassificação Descurnprimento ao item 11 6, empresa nâo enviou documentação conforme solicrtado em diligência, Descumprimento ao Decreto 10.024/19, .Art 38 2°0 
instrumento convocatorio 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 :Amo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14107/2021 - 15.11 19 Bentes & Sousa Ltda 63 424 121/0001-80 Item 0033- Midazolan 5mg/mlamp 5m1 

Desclassificação Descumpnmento ao item 11.6, 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 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 -/5 11-19 Bentes & Sousa Ltda 63 424 121/0001-80 Item 0034. MIdazolan 5mg/m1 Frasco 10m1 Gts 

Desclassificação: Descumprimento ao item 11 6. empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 10,024/19, AO 38, 2° O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no ateimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e se necessâno, dos 
documentos complementares, adequada ao rilfimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14707/2021 - 15 11:19 Benles & Sousa Lida 63 424 12110001-80 Item 0035- Midazolan 5mgiml amp 10m1 

Desclassificação Descumpnrnento ao Item 11 6 empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10.024/19. AI 38 2' O 
instrumento convocatório deverã estabelecer prazo de, no ~imo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para enik da proposta e, se necessário. do,s 
documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o çhput. 

14/07/2021 - 15 11119 Sentes & Sousa tida 63.424 121,0001-80 Item 0036 Morfina 0.2mginfi amp lrry 

Desclassificação Descumprimento ao em 11 6, empresa não envinnt documentação conforme solicrtado em diligência Descumprimento ao Decreto 10.024119. , AO 38 2' O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mtnimo duas tiaras, contada da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se necessário, dos 
documentos complementares. adequada ao último lance ofertado após a negocirabão de que trata o sapal. 

14/07/2021 - 15:11 19 dentes & Sousa tida 63 424 121/0001-80 Item 0037 - Morfina ilmg/m1amp 2m1 

Desclassificação Descumprimento ao tem 11 6, empresa não enviou documentação conforme solidado em diligência. Desc.,mprimento ao Decreto 100241/9, .Art 38 2° C 
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 após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 151119 Contes & Sousa Ltda 63.424 121/0001-80 Item 0038- Propofol 10mg/m1 Frasco 10m1 

Desclassificação Descumpnmento ao item 11.6, 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 micros, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao ulámo lance ofertado após a negociação de que trata o capul 

14/07/2021 - 15 11119 Bentes & Sousa Ltda 63.424 121/0001-80 Item 0039 - Propofol 10mg/m1 Frasco 20m1 

Desclassificação Descumpnmento ao item 11.6, empresa não enviou documentação conforrne solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.024:19, .Art 38, 2° O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no rninimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se necessãno. dos 
documentos complementares adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/0712021 - 15111 19 Sentes & Sousa Ltda 63 424 121/0001-80 Item 0040- Risperidona 2mg comp 

Desclassificação: Descumpnmento ao item 116, empresa não enviou documentação conforme sofiCitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10024/19, .Art 38 20 
Instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no Moira% duas noras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se receSsário, dos 
documentos coMpiemeneares, att-equada ao Ultimo lance ofertado apos a negociação de que trata o caput 

14/0772021 - 15 11.19 Cantes & Sousa tida â3,424 121:0001-80 Item 0041 - Risperidona Frasco 30m1Gts1200 

Desclassificação: Descumpritriento ao item 11,6, empresa não enviou documentação conforme sokrtado em diligência, Descumprimento ao Decreto 10,024119, Art. 38 2°0 
instrumento convocatório devera 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 apôs a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 - 1511 10 Bentes & Sousa Ltda 63 424 121./0001-80 Rem 0042- Rispendona 3mg comp 

Desclassificação: Descumpnrnento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicáado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10024119. Art 38 2' O 
instrumento convocatorio deveá estabelecer prazo de no ~imo duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessãno, dos 
documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 • 1511:19 Contes & Sousa Lida 63.424 12110001,80 dem 0043- Tiopental soclico lg amp 

Desclassificação, Descumpnmento ao item 1 1,6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10.024/19, .Ari. 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 necessáno, dos 
documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 -15 11 19 Bentes & Sousa Ltda 63 424 12110001-80 Item 8044- Topiramato 50mg comp 

Desclassificação. Descumprimento asilem 11.6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em ciligência. Descumprimento ao Decreto 10,024/19, .Art 38. 2° O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para omito da proposta e, se necessárlio, dos 
documentos complementares adequada ao Ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 15 11 19 Rentes & Sousa Lida 63 424 121/0001-80 Item 0045- Topiramato 100mg comp 

Desclassificação DescumprÉmento voem 11 6. empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.0240f 9. •ArL 30,2' O 
instrumento cenvocatono devera estabelecer prazo de, 110 rninimó duas horas, contado da solicitação do pregoeiro nos/sismo, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao uttimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 —15:11:19 Bentes & Sousa Lida 63.424 12110001-80 herr, 0046'2 Topiramato 25mg comp 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6, empresa nno enviou documentação conforme solidado em diligência Descumprimento ao Decreto 10 0241 9, .Aft. 38 2' O 
instrumento convocatOno deverá estabelecer prazo de, no intoNmo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessano, dos 
documentos complementares adequada ao ultimo iance ofertado apôs a negociação de que trata o caput 

14/0712021 arS 11 19 Sentes & Sousa Lida 63 424 12110001.80 Rem 0047- Clondrato de Tramado' 100mg comp 

Desclassificação Descumprfrnema ao ttem 11 6 empresa não enviou documentação conforme sdortado em dtligência. Descumpnmento ao Decreto 10024/16 Tal, 38 2" C 
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 negoclação de que trata o sapal 

14/07/2021 - 15;11;19 Contes & Sousa Ltda 63.424 12110001.80 Item 0048- Cloridrato de Tramado' 50mg comp 
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Desclassificação. Descumpornento ao Item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado ern diligência. Descumprimento ao Decreto 10 024119, Art 38 2' O 
instrumento convocatorio deverá estabelecer prazo de, no n-inovo, 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 - 15:1119 dentes & Sousa Lida 63.424 12110001-80 Rem 0049- Clortdrato de Tramado! 50mg/mlamp 1m1 

Desclassificação: Descumprimento ao item 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 minimo, 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, 

1410712021 - 15 16121 dentes & Sousa Lida 63 424 121/0001-80 Item 0001 - Agulha para anestesia espinhal n° 268 

DesciassificaçãO• Descumprimento ao item 11 6 empresa rido enviou documentação conforme solicitado em dfilgencia Descumprimento ao Decreto 10024/19. A,1 38 2°C 
instatimento convocatorio deverá estabelecsit áraw de p,o minimo, duas noras, COrlfaCIO da sdlicitação do ppegoetro no sistema, para envio da proposta e, se necessãáo, dos 
docurnêntosicompleinentares adequada ao 0l1iolo ia•hce ofertado após a negociação de gpe trata o caput. 

14/67/2021 • 15:18,31 Sentes & Sousa Ltda 63.4124 12110001-80 Item 0002. Agulha para anestesia espinhal n° 27 g 

Desclessificação Descumpnmento ao item 118, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10.024/19, .Art. 38 2° C 
instrámento convocatório deverá estabelecer prazo de no minieno duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se nécessárto. dos 
documentos complementares. anequada ao uturno late ofertado tpós a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 . 10,1631 Bentes & Sousa Lida 63 424 121/0001-80 Item 0003- Atadura de algodão ortopedica 10 cm 

Desclassificação Descumpnmento ao item 11 5 empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, .Art 38 2°C 
instalitpento convocatório deverá estabelece; prazo de no mininio. duas horas, contado da soliditação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se necessário, dos 
documentos complementares adequada ao vitimo lance ofertado após a negociação de que tratas caput 

14/0712021 - 15 16 31 Bentes & Sousa Ltda 63 424 121/0001-80 Item 0004- Atadura de algodão ortopédica 15 cm 

Desclassificação Descumprimento ao item 11.9, empresa não enviou documentação conforme solicitado em dilligênda. Descumprtmento ao Decreto 18.024/19. Art. 38 2°C 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no minimo, dias horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessâncf, dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14(07/2021 - 15- 16131 Bentes & Sousa Lida 63.424.121/0001-80 Item 0006- Auto lanceta automática C/100 Unid 

Desclassificação Descumprimento ao item 11.6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10,024119„Aft 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 necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao oiti-no lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14107/2021 - 15 1631 dentes & Sousa Lida 63 424 121/0001-80 Item 0006- Bobina papel para eletrocardiograma 216 x 30 m 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6. .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 misto, 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 

140712021 - 19 16.t3i Bentes & Sousa Ltda 03424 12ti0001-80 Item 0007- Bolsa para colostoma 4086 com placa integrada 

Desclassificação: Descurnprirnertio ao hem 11,6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 10,024119. Art. 38. 2°C 
instnimento 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 negociação de que trata o caput. 

14107/2021 -15 16 31 Bentes & Sousa Lida 63 424 121/0001-80 Item 0008- Cânula de Guedel NO 

Desclassificação Descumpnmento ao item i.e, empresa não enviou documentação conforme solicrtado em diligência, Descumprimento ao Decreto 10 024119, .Art 38. 2°C 

instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de.. no minimo, duas horas, contado da sacitação 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. 15 16 31 Sentes & Sousá ttda 63 424 121/0001.80 Item 0009- Cânula de Guedel N 1 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6, empresa não enviou documentaçãO conforme solicitado em diligência, Descumprtmento ao Decreto 10.024/19..Art. 38, 2°C 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no minimo, duas horas, contado da soficitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessãão, dos 
documentos complementares, adequada ao Ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 - 15:1631 dentes & Sousa Lida 63.424.12110001-80 Item 0010- Cânula de Guedel N 2 

Desclassificação: Descumprimento asilem 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10.024119, Ali, 38. 2°C 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no miruim, 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. 

14107/2021 '15.16.31 Sentes & Sousa Lida 63424.12110001-68 Item 0011- Cânula de Guedel ri 3 

Desclassificação_ DescumpOrnento ao item 11,6, empresa não enviou documentação conforme soficitado em agência. Descumprirnento ao Decreto 10 024/19, Ali 38 2°C 
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 após a negociação de que trata o caput 

14/6712021 .15 16:31 licores & Soása Ltda 63 424 12 10101,80 Item 0012. Cânula de Guedel N 4 

Desslassificação Descurnprimento ao Item I I 6, empresa 40 novo U documentação conforme solicitado em diligência Descumprirnento ao Decreto 10024/19 .Art. 38 2°C 
instrumento corivocatorto deverá estabelecer crázo de, liv mlrhino duas moras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se necessario,dos 
documentos complementares, adequada ao ultimo lance oficiado apos a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 i-z15 16:31 dentes & Sousa tida 63 424 121‘0001.80 Item 0013 - Cánula de Guedel 85 

Desclassificação; fiescumprimenio ao irem 11 6, empresa não enviou documentação conforme st:inalado em diligencia Descumprimento ao Decreto 10 024/19, _An, 38 2°C 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de. os rflinime, duas horas, contado da soficifiação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao Caftimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 15 16 31 Bentes & Sousa Lida 63 424 121/0001.80 Item 0014- Campo operatório 25028 

Desclassificação Descumpramento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme soficitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10 024/19, Aro 38 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 necessiáno„ dos 
documentos complementares, adequada ao Último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14107/2021 - 15 16 31 dentes & Sousa Lida 63 424 121/0001-80 Item 0015- Campo operatório 23025 

Desclassificação Descumpnmento asilem 11.6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência, Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, .Ad, 38. 2°C 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mirin-lo, 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. 

14/07/2021 - 15,1631 Bentes & Sousa Lida 63,424.121/0001-80 Item 0016- Cateter tipo óculos para oxigénio adulto 

Desclassificação Descumprirnento asilem 11 6, empresa não enviou documentação conforme soficitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10 024/19, Art. 38, 2°C 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no niinimo, 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 tratas caput 

14/07/2021.10 16:31 Bernes & SOlfsa Lida 63.424 12110001-80 Item 0017 - Cateter hipo óculos para oxigênio infanfil 
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Desclassificação Descumprimento ao item 11 6 empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumpfimento ao Decreto 10'24l19. Art 38 20 0 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de. no mrnimo, duas noras, 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 

14/07/2021 - 15 16 31 Gentes & Sousa Ltda 53 424 121/0001-80 Item 0018 Coletor perfuro cortantes 31 

Desclassificação Descumprunenlo ao terr 11 6. empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10 024/19, Art 38 2.0 
instrumento convocatono devera estabelecer prazo de ac mrnimo duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se recessano dos 
documentos complementares adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 - 15 16 31 Sentes & Sousa Ltda 63 424 121/0001-80 Item 0019. Coletor perfuro cortantes 7L 

Desclassificação. Descumprimento ao itern 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descurnprimento ao Decreto 10024/19, Art 38 2° O 
instrumento convocatorio deverá estabelecer prazo de no nenimo, 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 -151631 Sentes & Sousa Ltda 63 424 121/0001.80 Item 0020- Coletor perfuro cortantes 13L 

Desclassificação Descumpnmento ao tom 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10024/19, AS 38 2°0 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no mínimo, duna 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 • 151631 Sentes & Sousa Lida 63 424 121/0001-80 Item 0021- Coletor perfuro cortantes 201 

Desclassificação Descumprimento ao item 11.6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 10024119. Art 38 2° O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no mínimo, duas noras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessano, clOs 
documentos complementares, adequada ao Ultimo lance ofertado apos a negociação de que trata o caput. 

14.07/2021 - 15 16 31 Sentes & Sousa Lida 63 424 121/0001.80 Item 0022- Coletor universal 80m1 

Desclassificaçáo Descumpnmento ao dem 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10.024/19, An 38 2°0 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de no mirem°. duas Muras 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 

14/07/2021 -15 16 31 Gentes & Sousa Lida 63 424 121/0001-80 Item 0023- Compressa de gaze hidrófila estéril 8 camadas 5 dobras 09 fios 7,5 
cm x 7,5 em fechada pacote 

Desclassificação. Descumpnmento ao tem 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Deswmprimento ao Decreto 10024/19 Art 38 2°C 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no minimo, duas noras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se necessano, dos 
docuinentos complementares adequada ao ultimo lance ofertado após a negorÂação de que trata o caput. 

14,0712021 • 15 16 31 Bentas & Sousa Lida 63 424 1210301-80 Item 0024- Detergente enzimático f iltro 

Desclassificação Descumpnmento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10024/19, .Art 38 2°C 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no slstema, 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 - 15-16731 Sentes 8, Sousa Lida 63.424121/0001-80 Item 0025 • Eletrodo para monitorização descartável ecg C/500 

Desclassificação Descumpnmento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, .Art 38. 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 último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 - 15 16 31 Sentes & Sousa Ltda 63 424 121/0001-80 Item 0026- Escova cervical estere 

Desclassificação Descumprimento ao item 116 empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10,024/19, .Ando. 2°C 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de. no ntinimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessãno, dos 
documentos complementares, adequada ao llitIMO tonem ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 -151631 Sentes & Sousa Lida 63 424 121.'0001-80 Item 0027 • Escova com esponja 2% de regliconato de clorexidina 

Desclassificação Descurnpnmento ao item 11 6, empresa não envios documentação conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 10024/19, .Art 38 2°C 
instrumento convocatorio 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 artequacia ao ultimo lance ofertado apos a negociação de que trata o caput 

14/0712021 15 16 31 Bernes & Sousa Lida 63 424 121/0001-80 Item 0028 Esfigmomanometro anerorde com estetoscópio -adulto 

Desclassificação Descumpnmento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10024/19. .Art 38 2°C 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no minimo duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e se necess5no dos 
documentos complementares. adequada ao ultimo lance ofertlido após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 15 16 31 Sentes & Sousa Lida 63 424 12110001-80 Item 0029- Esfigmomanometro anerorde com estetoscOpro infanul 

Desclassificação Descomprimem° ao tem 11 6 empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10 024/19, AS 38 2°0 
instrumento convocatono deverá estabelecer prazo de. no mrnrmo duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário. dias 
documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 .15:16:31 Gentes & Sousa Lida 63.424 121/0001-80 Item 0030 - Esparadrapo microporosa 10 cin x4,5 m 

Desclassificação- Descumpriinento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Desaimprimento ao Decreto 10.024/19, .Art 38 2° 0 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no minimo, duas horas, contado da solidtação 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 copal 

14/07/2021 - 15.16:31 Sentes & Sousa Ltda 63.424.121/0001-80 Item 0031 - Espade° vaginal tamanho. g 

Desclassificação Descumpnmento ao Item 11 8, 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 nitram°, 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 -15 t 6 31 Untes & Sousa Lida 53 424 121/0001-80 Item 0032- Especulo vaginal tamanha m 

Desclassificação Descumpnmento ao tem 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10,024/19, Art 38 2°0 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo rle no mormo duas horas contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessano, rios 
documentos complementares adequada ao ultimo lance aferrado apos a negociação de que trata o capte. 

14/07/2021 -• 15 16 31 Sentes & Sousa tida 63 424 12170001-80 Item 0033- Especálo vaginal tamanho. p 

Desclassificação. Desoumprimento ao tem i 11 6 emprese não enviou docuntentação conforme solicitado em diligencia. Descomprimento ao Decreto 10024/19. An 38 2°C 
instrumento convocatorio 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 -151631 Bentas & Sousa Lida 63 424 121/0001-80 Item 0034- Filme pi ultrasom upp-110s 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 8, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10 024/19 Ali 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 necessáno, dos 
documentos complementares adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 -151631 Sentes & Sousa Lida 63 424 121/0001-80 Item 0035- Fio ácido poliglicolico al 3,5 cm O3,Ø 
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Desclassificação. Descumpnmento ao Item 11.6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao DecretrA10.04/19, _AM 38_ 2° O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mlnimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para conto da proposta- (se necessáno, dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 - 15:16.31 Bentos & Sousa Ltda 63.424 12110001-80 Item 0036- Fio ácido poliglicolico cil 3,5 cm n° 4.0 

Desclassificação: Descumpnmento ao item 11.6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em cfiligênda. Descumpnmento ao Decreto 10.024/10 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, aaequada ao último lance ofertado após a negociação de que tratã o caput 

14/07/2021 - 15116131 Sentes & Sousa Lida 63,424 121/0001.80 nem 0037- Fio agulhado nylon agulha 30 mm ri° O 

Desciasslficação. Descumprimento ao Item 11 6. empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.024/19, Au 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 1,11/no lance ofertado após a negotiação de que trata o caput. 

1410712021 - 15 16:31 Sentes & SOU. Lida 63.424 12 -110001-80 .01er5 0038 - Fio catgut cromado cd 4,0 cm n° 4 0 

Desclassificação Descuimprimento ao Irem 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência, Descumpnmento ao Decreto 10 024/19, Art 38 2° O 
instmmento convocatório deverá estabelecer prazo de, no minirno, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e se necessãno. dos 
documentos complementares adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociação de que trata o caput. 

14107/2021 .15 16-31 Sentes & Sousa Lida 9'3 424 12 -U0-n01..80 Rem 0039- Fio catgut simples cil 3,0 cm n° 10 

Des lassificação Descurnonmepto no aem :0 6. empresa não enviou docupentação conforme solicitado em agência Descumprimento ao Decreto 10 024/19, Art. 38 2° O 
instnigfento convocatório deverá estabelecer prazo de. no rugimo. duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessáno. cios 
documentos cornpleiventares, adequada ao clfimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput, 

14/07/2021 - 15 16 31 Sentes & Sousa Ltda 63,424,121/0001-80 bens 0040- Fio catgut simples cil 3,0 cm n° 2,0 

Desclassificação: Descumprimento ao item 11.6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligènda. 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 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 - 15.16.31 Pontes & Sousa Lida 63.424,121/0001-80 Item 0041 - Fio catgut simples cil 3.0 cm 00 3,0 

Desclassificação. Descumprimento asilem 11,6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10,024/19,.Art 38. 2° O 
Instrumento convocatôno deverá estabelecer prazo de, no ~ima, 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 - 15.16.31 Sentes & Sousa Lida 63.424 12110001-80 Rem 0042 - Fio catgut simples cll 3,0 cm 00 4.0 

Desclassificação. Descunignmento ao item 11,6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumpaniento ao Decreto 10024/19, .ArL 38. 2°0 
instam-lento convocatorio 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 i,ittimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput, 

14107/2021. 15 16 31 Sentes & Sousa Ltda 63 424 121.2001.80 Item 0043- Fio pofigropileno cil 3.0 cm n° O 

Desclassificação; Descumpnmento ao Item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10 024/19, .Art 30 2° O 
instrumento convocatório deverà estabelecer prazo de, no minano, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares adequada ao vitimo lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput. 

14107/2021 15 16 31 Bentos & Sousa Ltda 53 424 121a3001-80 Item 0044- Fio poltpropileno cá 3,0 cm n° 1 

Desclassificação Descumprimento asilem 116. empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10.024/19, Art. 38 2° 0 
i:tristrumento convocatórfo deverá estabelecer prazo de, no ritinl rno. duas hóras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necesságo, dos 
documentos complementares, adequada ao ultimo lance, ofertado aços a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - IS 16 31 Benies & Solima Lida 63424.121/0001.50 Iltem 0045 - Fio polipropileno cii 3,0 cm v' 2.0 

Desclassificação Descumpamento ao Item 11 6, 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 envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao últrmo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 15. 16 31 Bentes & Sousa Lida 63,424,121/0001-80 Item 0046- Fio polipropileno cil 3,0 cm n° 3.0 

Desclassificação Descumpnmento asilem 11.6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.024119,.Art, 36.2' 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. 

14/07/2021 -15 16.31 Bentos & Sousa Lida 63 424.121/0001-80 Iltem 0047 - Fio seda cil 2,0 cm i,' O 

Desclassificação Descumpnmento ao item 11 6. empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10 024/9, AO 35 2° O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no minimo, duas noras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessánm dos 
documentos complementares, adequada ao 5i0rn5 lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021.15 1531 Sentes & Sousa Ltda 63 424 02 If0001-80 Rem 0048- Fio seda cil 2,0 cm n° 1 O 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 o, ernpresa rrão emes documentação conforme soficitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10 024/19„ .An. 38 2° O 
instrumento convodatório deverá estabelecer prazo de, no minirno, duas horas. contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao Olmo lance ofertado após a negociação de que trata o capta. 

14/0712021 15 17 30 Bentos & Ocaso Lida 63 424 12110001.80 Item 0001- Frasco para afimentação enteral 300 ml 

Desclassificação Descumpnmento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 10 024N 9, ,Art 38 2/ O 

instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no minimo, duas noras, contado da solicitaçãr, do pregoeiro rio sisteme, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares. adequada ao Chino lance ofertado após a negociação de que tratas caput 

14107/2021 - 15 17 30 Sentes & Sousa Lida 63 424 121/0001480 Item 0002 - Frasco para alimentação enteral 500 ml 

Desclassificação Descumpnmento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10.024/19, .Art, 38 2/ O 
instrumento convocatôrio 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 - 15'17'30 Bentos & Sousa Ltda 63.424 121/0001-80 Item 0003- Gel condutor1ncolor para ultrasson 511s 

Desclassificação. Descumpnmento asilem 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diigência_ 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 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 -15:17:30 Bentos & Sousa 'Ltd° 63.424.121/0001-80 Item 0004- Lâmina de bisturi n° 15 

Desclassificação Descumparnento ao item 11 6, empresa não enviou docpmentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10024/19, Au t 38 2' O 
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 015m0 lance ofertado aptts a negociação de que trata o capam. 

14/07/2021 -151730 Bentes & Sousa Ude 63.424 121/0001.80 Item 0005- Lençol hospitalar 70x50cm 
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Descia ssificaçâo: Descumprimento ao :tem 11.6, empresa não enviou documentação conforme solicrtado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.024/19, .Art 38 2' O 
instrumento convocatório deverá e54abelecer prazo de ao rffirorno duasrtoras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao órtimo lartce ofertado apos a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 15 17.30 Sentes & Sousa Ltda 63.424 121/0001.80 Item 0006 - Manta alumio/cada de emergência 2100 140 ornem poripropileno 

Desclassificação; Desdurnprimento ao item 11,6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.024/19, AO 38, 2" O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no minimo, caras horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessorro, dos 
documenlos complementares adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 -15 17:30 Sentes & Sousa tida 63 424 1200001-80 Item 0007 - Oximetro de pulso portátil de dedo 

Desclassificação; Descumprimento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligêndia. Descumprimento ao Decreto 10.024/19, AI 38 2° O 
instrumento convocatorio deverá estabelecer prazo de, no mormo, duas bd,rás, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofe4ado apôs a negociação de que trata o caput 

1410712021 - 1517:30 Sentes & Sousa Lida 63.424 121/0001.80 Rem 0008- Papel grau cirúrgica tamanho: 150 mero 100 ett 

Desclassificação Descumpnmento ao item 11 6, empresa Frão env1ou documentação conforme solicitado em ddigéncia. Descumprimento ao Decreto 10.024119, .Art, 38. 2° O 
Instrumento convocatório deverá estabelecer p_razo de, rio minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta ç, se necessárlo, dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 . 15 17.30 Sentes & Sousa Ltda 63.424 12110001-80 Rem 0009- Papel grau cirúrgica tamanho:200 mm 0100 m 

Desclassificação; Descumpnmento ao tem 11,6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diâgência. Descumprimento ao Decreto 10 024/19 .Art 38 2" O 
instrumento convocatódo deverá estabelecer prazo de, no minimo, duas horas, contado da soficitação 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 capa 

14107/2021. 15.17.30 Sentes & Sousa Ltda 63 424 121/0001-80 Rem 0010- Papel grau cirúrgica tamanha 300 mm 0100 m 

Desclassificação. Descumprimento ao item 11 6, empresa não enteou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10 024/19, Art 30 2° O 
instrumento convocatório deverá estabelece,' prazo de, no minimo, duas horao. contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envlio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares adequai:ia ao tilqmo lance ofertado aços a negoctação de que trata o caput 

14/07/2021 - 15 17 30 Sentes & Sousa Lida 53 424 121:0301-80 Item 0011 - Papel grau ciárgrca tamanho 400 mm 5100 ri 

Desclassificação. Descurnprimento no Rem 11,0, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência_ Descumprimento ao Decreto 10024/19,  Art, 38. 2' O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no minimo, duas iraras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares adequada ao tMirne lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14702/2021 - 15 17 30 Sentes & Sousa Lida 6342/ 121/0N1-80 Item 0012 Ressuscitador manual adulto 

Desclassificação Descuraprimento ao item 11.6. empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10 024/19, Art 38 2' O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no durmo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se necessáno. dos 
documentos complementares, adequada ao 011IM0 lance ofertado após a negociação de que trata o capul 

14/07/2021 .15 17:30 Sentes & Sousa Ltda 63,424 12110001.80 Iltem 0013. Ressusdtador manual infantil 

Desclassificação: Descumprtmento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10024/19, Art 38 2" O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no minirno, duas horas, contado da solicrtação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares, adequaoa ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 -15:17:30 Sentes & Sousa Lida 63,424,121/0001-80 Item 0014- Saco para cadáver tamanho; g 

Desclassificação- Descumpnmento ao tem 11.6, empresa não envlou documentação conforme solicitado em diligência, Descumpnmento ao Decreto 10024/19, .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 necessário. dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/0712021 - 15:17-30 Sentes & Sousa Ude 63 424 121/0001-80 Item 0015- Saco para cadáver tamanho- m 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme sohicrtado em diligência Descumprimento ao Decreto 10024/19. ,Art 38 2" O 
nstrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no minimo_ duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessà/ro, dos 
documentos complementares adequada ao ultimo lance ofertado aços a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 -16 17 30 Sentes & Sousa lida P12424 12143001-80 Item 0016- Saco para cadáver tamanho p 

Desclassificação Desournprimento ao item 11.8, empresa Mo enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10024/16 .Ait 315 2" O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de. no ~imo, duas horas, contado da solidtação 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 -15 17.30 Sentes & Sousa t.tda 03.424,121/0001-80 item 0017- Sennga 1m1 C/Agulha 

Desclassificação. Descumprimento ao leio 116. empresa não enviou documentação conforme solicrtado em diligência Descumprimento ao Decreto 10.82,4119, Art. 2/5 2' O 
instrumento convocatorto de‘rei-á estabelecer prazo de no minimo, duas Mmas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para enio da proposta e, se necessário. dos 
documentos complementares, adequada ao Latimo rance ofertado após a rtegociação de que trata o caput. 

14/0712021 - 15 17 30 Sentes & Sousa Lida 63.424 12110001-80 Rem 0010- Seringa 3m1C/Agulha 

Desclassificação Descumpdrnento ao item 11,6, empresa não enviou documentação conforme soacdado em diligência, Descumpnmento ao Decreto 10.024119, .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 necessado, dos 
documentos complementares, adequada ao último 'lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 - 1517:30 Sentes & Sousa Lida 63.424.12110001-80 Item 0019- Seringa 5m1C/Agulha 

Desclassificação: Descumpnmento ao tem 11 6, empresa não enviou documentação conforme soincitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10_024/19, .Art 38. 2° S 
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 negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 15;17:30 Sentes & Sousa Ltda 63 424 12110001-80 Item 0020- Seringa 10m1 C/Agulha 

Desclassificação Desamuará-nen/o ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10 024119„Art 38 2" O 
'instrumento convocatório det,,erá estabelecer prazo de, no drilmo. deus horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessàno. dos 
ddelledeedOS conplementares, adequada ao ultimo lance ofiertado aços a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 -151730 Sentes & lousa Ltda 63 424 12110001-80 Item 0021. Seringa 20mIC/Agulha 

Desclassificação Descumprunento ao tient 11 8, empresa não enviou documentação conforme solicrtado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 10.024.'19, ,Art, 38. 2' O 
Instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, na mirámo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envlo da proposta e, Se necessafio.' das 
documentos complementares adequada ao úlfimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

1410712021 - 15 17 30 Sentes & Sousa tida 63.124 12110001-80 Rem 0022- Sonda nasogástrica curta ,r5108 

Desclaasificação Descumpómento ao item 11 6. empresa não envlou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.02/019. AI 38 2' O 
instrumento convocatorio devera estabelecer prazo de. no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para ermilo da proposta e, se necessano dos 
documentos cor-upiementares, adequada adt;itird0 lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput. 

14107/2021. - 15:17.30 Sentes & Sousa Lida 63.424 121/0001-80 item 0023- Sonda nasogástrica curta n° 10 
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Desclassificação Descia-momento ao Rem 11,6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10024/18, .Arl 38. 2° 0 
instnimento convocatono deverá estabelecer prazo de, no mi nimo. 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 - 15:17,30 Bentas & Sousa Ltda 63.424.121/0001-80 Item 0024- Sonda nasogãstrica curta 80 12 

Desclassificação: Descumprirnento ao item 11,6, empresa não enviou documentação conforme solidtado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, .Art 38 2° 0 
instrumento convocatório devera estabelece/ 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. 

14107/2021 - 15:17:30 Bentas & Sousa Lida 63,424.12110001-80 Item 0025- Sonda nasogastrica longa n° 06 

Desclassificação. Descumprimento ao fiem 11 6. empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10,024/19, .Art 38 20 0 
Instrumento convocatorio 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 ardiam lance ofertado após a negodação de que trata o caput 

14(0712021, 15 17;30 Sentea & 8riosa Lida 53.424 1200001.80 Item 0026- Sonda nasogastrica longa n°08 

Desciessificaçã o • Descumpnrreato ao liem 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10 024/-19 Art 38 20 0 
inatrumento convocatório deverá a belecer prazo de, no minirno duas -1..oras contado da solicitação do pregoeiro no sistema. para envio da proposta e. se necessâno, dos 
documentos complenientaies. adequada ao último lance ofertado apos a negociação de que trata o caput. 

1410712021 .15 17 63.424 1240001-80 - 30 Sentes & Sousa Lida Item 0027. Sonda nasogastrica 'longa n° 10 

Desclassificação Descumprirperao ao Rem 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicrtado em dIllgáncia. Descumprimento ao Decreto 10 02419 Art 38 2° O 
instrumento convocatório deverã estabelecer prazo de„ no rrfinirno, 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 - 15 17 30 Bentas & Sousa Lida 63 424 1200001.80 Item 0028- Sonda nasogastrica longa n°12 

Desclassificação Descomprimem ao teor 11 6, empresa não enviou documentação conforme soIrcrtado em diligência Descumprimento ao Decreto 10 024/19. Ari 38 2° 0 
Instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no minano, duas noras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessãoo, dos 
documentos complementares, adequada ao Ultimo lance ofertado apos a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 -15 17 30 tentes & Sousa Lida 63,424,121/0001-80 Item 0029 Sonda nasogastrica longa n° 14 

Desclassificação: Descumprimento ao item 11.6, 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 ~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 apbs a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 15,17:30 Bentas & Sousa Ltda 63,424,121/0001-80 Item 0030- Sonda nasogastrica longa n° 16 

Desclassificação: Descumprimento ao Item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em difigênda. Descumprimento ao Decreto 10,024/19. .Art 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 Ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput, 

1410712021,15 17,30 Bentas & Sousa Ltda 63 424 12 -1/0001,80 dem 0031- Sonda nasogastrica longa n° 18 

Desclassificaçâo Descumprimento ao item 116 empresa não enviqu eocumtintação conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10 024119, AS 38, 2°C 
nstromepto convocatório deverá estabelece; prazo de. no minirrio, caías noras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se necessano, dos 
docuirentos complementares adéquada ao vitimo lance ofertado apõs a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 - 15 17:30 Bentas & Sousa Lida 63 424 121/0001-80 Item 0032- Sonda nasogastrica 10098 0' 20 

Desclassificação; Descumprirrento ao itero 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicrtado em diligência. Descurnprimento ao Decreto 10024$19. Art, 38, 2°0 

instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no rninimo. duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necesário, dos 

decaimentos complementares, ai:aguada ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14107/2021 -15 17 30 Bentas & Sousa Ltda 03.424.12t/0001-80 Item 0033 - Sonda nasogastrica longa n° 22 

Desclassificação Descumprimento ao !tern 11 6. empresa não enviou docurneintação conforme solicitado em difigénda. Descumpnmento ao Decreto 10 024/19, .Art 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 

doar-lentos complementares, adequada ao Uno lance ofertado após a negocração de que trata o caput 

14/07/2021 - 15 17.30 Sentes & Sousa Ltda 63.424,121/0001-80 Item 0034- Teia em pofipropileno para hérnia 30,5 x 30,5 ore 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicrtado em diligência, Descumprimento ao Decreto 10.024/19„Art 38, 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 úlámo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 15 17 30 Sentes & Sousa Ltda 63.424.121/0001-80 Idem 0035- Tubo endotraqueal com balão 5,0 

Desclassificação. Descumprimento ao fiem 11 6, empresa não enviou documentação conforme sollicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10 024/19, .An 38. 2°C 
instnimento convocatório deverá estabelecer prazo de, no minime duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao áltimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 15 17:30 Bentas & Sousa Ltda 63 424 1200001-80 Item 0036- Tubo endotraqueal com balão 5,5 

Desclassificação Descurnpranento ao item 11 O. empresa não eraou docu~tação conforme solicitado em diligéncra Descumprimento ao Decreto 10024/19, Art 38 2°C 
Insta:mento convocatório deverá estabelecer prazo de, no min:ri° dbas:iwas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos coropiementares adequada ao ditem lance ofeaado apers a negociação de que trata o capo!, 

1410712021 - 15 17:30 53 424 121/0001.80herdes & Soro Item 0037 - Tubo endotraqueal com balão 6,0 

Deaclasslficaçã o. Descompor-tient° ao riem 11 6. empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10.024119,-,Art. 38 2°C 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no rranimo. duas noras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário. dos 
docatimentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

1470712021 -151730 Bernes & Sousa Lida 63 424 1200001-80 Itern 0038 - Tubo endotraqueal com barão 7,0 

Desclâssificação Desolimprarento ao aern 11 6, empresa não anelou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10 024/19, .Art 38 2'O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no mirim. duas noras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se necessário, clos 
documentos complementares aoeqoada ao ultimo lance ofertado apbs a negociação de que trata o caput 

14107/2021 - 15 17 30 Bentas & Sousa Ltda 63,424 12110001-80 Item 0039- Tubo endotraqueal com balão 7,5 

Desclassificação Descumprimento asilem 11 6, empresa não enviou documentação conforme solicrtado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.024/19, ,Art_ 38 2. 0 
Instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no ninam, 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 - 15:17:30 Bentas & Sousa Ltda 63424.121/0001-80 Item 0040- Tubo endotraqueal com balão 8,0 

Desclassificação. Descumprimento ao item 11.6, empresa não enviou documentação conforme sollicitado em diligência, Descumprimento ao Decreto 10_024/19, .Art 38 2°C 
instrumento convocatório deveã 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 .15 17:30 Bentas & Sousa Itcla 63.424 121/0001-80 Rem 0041- Tubo endotraqueal com balão 6,5 
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Desclassificação Descunnporneate ao fiem 11 6 empresa nao enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10 024/19, .A.a 38 2" O 
instrumento convocarono devera estabelecer prazo de ao nanara duas horas contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessène, dos 
documentos catrooJementares arfiequatia ao ultimo lance ofertado apos a negociação de que tratas caput 

14/0712021 - 15 17:30 Sentes & Sousa lida 63.424 121/000 at80 Item 0042 - Tubo endotraqueal sem balão 2,5 

Desclassificação: Descurnprimento ao item 11 15, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência, Descumprimento ao Decreto 10.024119, .Art 38 2" O 

instrumento convocatório deviera estabelecer prazo de. no minirno, duas hora; contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessano, dos 
documentos complementares adequava apitarmo lance ofertado após a neoociação de que trata o caput, 

14107/2021 -101730 Sentes & Sou. lada 63 424 i2/000t.05 Item 0043 - Tubo endotraqueal sem balão 3,0 

Desciassrficaçâo Descumprimento ao "tern 1 1 5, empresa na eavioe documentação conforme sofidiado em diligência DescumprImento ao Decreto 10 02409, Ari 38 2.  O 

instnimento convocatoric deverá estabelecer prazo de ao minimo, duas horas, coroado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e se necessário dos 
documentos complementares_ adequada ao Marno lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 -1507:30 Bentas & Sousa Ltda 63,424 121/0001-80 Item 0044- Tubo endotraqueal sem baião 3,5 

Desclassificação: Descumpnmento ao bem 11.6, empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 10.024119, .Art 38 2° O 

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 negociaçâo de que trata o caput. 

14/07/2021 - 15:17:30 Bentes & Sousa Lida 63.424 121/0001-80 Item 0045 -Tuba endotraqueal sem balão 4,0 

DesclasSifiCaçâo Descumpnrnento ao item 11 6, empresa não emaou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10,024/19, AO. 38. 2° O 

instrumento convOratórto devera estabelecer prazo de, no minimor duas htitras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e; se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao tralmo lance ofertado após a necoclação de que trata o caput. 

14107/2021 - 1519-14 E DE OLIVERIA 21,869 864/0001-14 Item 0001- Cabo Bisturi N° 03 
NASCIMENTO EIRELI 

Desclassificação: Deactimprimento ao item 11.6, 
Eanpresa não enviou documentação conforme sotanaoo em difigêncta Descumprirnento ao Decreto t 0 024/19, Ari 38.2' O instrumento convocatono devera estabelece- p azo 
de, no minoro, duas horas.. contado da solicitação do pregoeiro no siaterna. para crua° da proposta e, se necessário dos documentos complementares. adequada ao ultimo iasce 
ofertado apôs a negociação de que trata o copal 

14107/2021 - 15-,19-14 E DE OLIVERIA 21,869,864/0001-14 Item 0002- Cabo Bisturi N°04 
NASCIMENTO EIRELI 

Desclassificação: Descumprirnento ao itent 11.6, 
Empresa não enviou documentação conforme saca.e ean diligência Descumpornento ao Decreto 10024/19, Art. 38 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de, no minimo_ duas horas, obstado da solicitação do pregoeiM no sistema, para envio da proposta e, se necessário. dos documentos complementares, adequada ao catem ,lance 

ofertado apôs a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 -1616 14 E DE OLIVERIA 
MASCIMENTO EiRELI 

21 869 864/0001.14 Item 0003 - Cabo Bisturi N° 05 

Desclassificaçãó Descumpranento ao item 11 6, 
Empresa não enviou documentação conforme so1cnado em diligência Descumprimento ao Decreto 10024/15, Art 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 - 15.19-14 F DE OLIVERIA 
NASCIMENTO EIRELI 

21,869.864/0001-14 item 0004- Cabo Bisturi N°07 

Desclassificação: Descumprirnento ao "tem 11,6, 
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 mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao ultrno (alce 

ofertado após a negociação de que trata o capei. 

14/07/2021 15 19-14 606 OLIVER1A 
NASCIMENTO EIRELI 

21 869.864/0001-ta hen] 0505- Cabo de Espelho Bucall 

Desclassificação Descumprimenso ao bem 11 6, 
Empresa não enviou documentação conforme soficitado em diligencia Descumpranento ao Decreto 10.024/19, .Art. 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 necessano, dos documentos complementares, adequada ao ultimo lance 

ofertado após a negociação de que trata o capta 

14107/2021 - 15 19 14 rE DE OLIVER1A 21 869 56410001 14 Item 0006. Calçador Clev Dent N°21 
NASCIMENTO EIREL1 

Desclassificação- Descumprimento ao item 11 6, 
Empresa não eneiou documentação conforme sofiortado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10.02409, .Ara 38, 2° 01nstrumento convocatório devera estabelecer prazo 
de no ininirno, duas horas, contado da solicitação ao pregoeiro no srsterna, para envio da proposta e se necessário, dos documentos complementares, adequada ao ólamo aance 

ofertado apôs a negociação oe que traia o capta 

14107/2021 - 15 19 14 F DE OLIVERIA 21 869,864/0001-14 Item 0007- Calçador Clev Dent N" 21 infantil 
NASCIMENTO E•IBELI 

Desclassificação Descurnprimento ao nem 11 E. 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumpnrnento ao Decreto 10024/19, .Art 38.2° O instrumento convocatório devera 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 ultimo lance 

ofertado após a negoaação de que trata o caput 

14.107/2021 -15 1914 1,  DE OLIVERIA 21,869,86410051-'14 Item 0008 - Calçador Clev Dent N" 21 -13 
NASCIMENTO EIIRE1 I 

Desclassificação Descumprimento soltem 116, 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10024/19, Art 38 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 

de. no minta., duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema para envio da proposta e se necessário dos documentos complementares, adequada ao 'altimo lance 
ofertado após a negociação de que trata o capta 

14/07/2021 '15.19 14 VOE OLIVERIA 
NASCIMENTO EIRELI 

21 869 864/000 t-44 !tent 0009. Calçador Classe V Lateral 

Desclassificação Descompor-tento ao item 11 5 
Empresa não edViOTJ docdmeniação =Monne solicitado em ditgênaa. Descumprunento ao Decreto 10 024119, .Art 38,2° 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 documentos complementares. adequada ao raiamo lance 
ofenado após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 15 19;34 r DE OLIVER1A 21 869 864/0001.14 Item 0010- Calçador Classe V Reto 
NASCIMENTO EIRELI 

Desclassifica.° Desc.umprimento ao bem :r 6 
Empresa não env1ou documentação conforme soncitado em dillgánca Descumprinaento ao Decreto 10024/19 Art. 38 2°C instrumento convocatório devera esjribelecer prazo 
de, no ininimo, doas livrai, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessario, dos documentos complementares, adequada ao 91Sinc ãnce 
ofertado após a negociação de que trata o capta 
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1497/2021 9•14 F DE OLIVERIA 21 869 864/0551-14 'tern 0011 - Calçador HollenbackN° 1 
NASCIMENTO EIRELI 

Desclassificação Descumprimento ao item 11.6. 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.02019, ,Art. 38.2' O 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 DItirn0 lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput, 

14/07/2021.15 19,14 F DE OLIVERIA 21.869 864/0001-14 Item 0012. Calçador Hollenback NP 1 Infantil 
NASCIMENTO IEIRELI 

Desclassificação: Descumpnmento ao riem 11 6, 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprarento ao Decreto 10 024/19. Ais 38.2' O instrumento convocatório devera estabelecer prazo 
de, no minimo, duas noras, 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. 

14107/2021 .18 19 14 21 869 86410801.14DE OLIVERIA Item 0013 - Calçador Hollenback NP 2 
NASCIMENTO EiRSLI 

Desclassificação Descumprirpento ao item 1 1 6, 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Oescumprunento ao Decreto 10.0241t9, AO. 38 2° O instrumento convocatório deverá estabeleci" prazo 
de, 130 minline, duns horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para entro da proposta e, se necessaria•dos documentos complementanesyadequada ao frI ttoptince 
ofertado após a pecjociação de que trata o cuptit, 

14107(2021 - 1.S•t9.14 F DE OLIVERIA 21,869 864/0001-14 Item 5014- Calçador HollenbackN° 3 
NASCIMENTO EIRELI 

Dessrassificação iDesçurnpnmento ao item 1 1 6. 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado ern dlligêncra DeScurriprimento ao Decreto 10024/19, Art. 38.2° °Instrumento convocatório deverá esta beiecer prazo 
de, no minimo, duas noras, contado da soiicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao irifirno iance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021: 15.19114 F DE OLIVERIA 21,869 064/0001-14 Item 0015- Calçador Hollenback N°4 
NASCIMENTO EIRELI 

Desclassificação' Descumprimento ao Item 11 6, 
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 envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares adequada ao último lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2621 - 15 1914 F DE OLIVERIA 21,869 864/0001-14 Item 0016- Calçador Hollenback N° 5 
NASCIMENTO EIRELI 

Desclassificação: Descurnpnrnento ao riem 11,6, 
Empresa nãO enviou documentação conforme soicitado ernditigêncitt Oescumprinanto ao Decreto 10 024/19, .Art. 38.2' °Instrumento convocatório deverá estabelecei- prazo 
de, no mitaimo, duas horas, contado da solicitação do ptegceira rio sistema, para cintilo da proposta e, se necessáno, dos documentos complementares adequada ao 01firno lance 
ofertado após a aegociação de que trata o caput, 

14107/2021 -191914 F DE OLIVERIA 21 859 86410001-14 Iltem 0017 - Calçador Hollenback N'6 
NASCIMENTO EiREtil 

Desclassificação' Descomprimem° ao hem 11,6, 
Empresa não enteou documentação conforme solicitado em difigencia (0esclimprimento ao Decreto 10.024/19, Ari 38 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de, no mfrurno aluas noras, contado da solicitação do pregoeiro ao sisierna para envio da proposta e se necessária dos documentos complementares, adequada ao ultimo lance 
ofertado apôs a negociacãO de que trata o sapul, 

14/07/2021 - 15 19 14 606 OLIVERIA 
NASCIMENTO E1REL I 

21,06606410001.14 Item 0018 Calçador Hollenback NP 7 

Dess1assificação• 13escurnpronento ao item 11 6, 
Empresa nâo enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descuraprirnento ao Decreto 10.024119„Arl 38,2' O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de, no mirim°, dliaái horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema; para envio da proposta a .se necessário, dos documentos compllementares, adequada ao último lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 1519:14 F DE OLIVERIA 
NASCIMENTO EIRELI 

21_869.864/0001-14 Iltem 0019- Cuba Assepsia 8 X 4cm 160m1 

Desclassificação: Descumprimento ao item 11.6, 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10024/19, Art. 38,2°C instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de, no minimo. duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para couro da proposta e, se necessária. dos documentos complementares, adequada ao último lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14107/2021 - 15.19:14 F DE 0111VERIA 21 869.864/0001-14 Item 0020- Cuba Assepsia 9 X 5cm 240m1 
NASOMENTO EIRELI 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6, 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligénOla Descumprirnento ao Decreto 10024119, Art. 38.2' O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de, no minoro 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 nus trata o caput 

14/0.712021 - 15:19.14 F DE OLIVERIA 21 869,864/0001..14 Item 0021 -Caba em invoco bom Redonda 
NASCIMENTO EIRELI 

Desclassificação Descumprimento ao :tern 11 6. 
Empresa não enviou documentação cor:forma solicitado em difigcncia Ouatalrritalinento ao Decreto 10 024/19„Art 38, 2° O instrumento convocatório deverá eattelecer prazo 
de. no rn1ramo, duas horas, contado da soticliação tio pregoeiro no sistema, tara envio da proposta e. se necessário, dos documentos compllementares, adequada 'ao ultimo lance 
ofertado após a negociação de que tratas caput 

14107/2021 a.15 19 14 606 OLIVERIA 
NASCIMENTO EiRELI 

21 869 864f0001t414 Iltent 0022- Cuba Rim lincx 26x 12 cm 

Desciassifitação Descumpnmento ao item 11 6, 
Empresa não enviou documentação conforme soliditado em diligência Descumprintento ao Decreto 10.024/19, Art, 38. 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de, no minutai, duas noras, contado da solicitação do pregoem no sistema. para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 61triso 'lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 - 15:19;14 F DE OLIVERIA 21.869,864/0001-14 Item 0023- Cureta Moca f 11-12 
NASCIMENTO EIRELI 

Desclassificação_ Descumprimento ao item 11,6. 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado em difigêndia. Descumprimento ao Decreto 10.024119 ,Art. 38.2°C instrumento convocatório deverá 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 último lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput 

1410712021-15 19 14 iF DE OLIVERIA 21 869 86410001-14 Item 0024- Cureta Schroeder- Concha N 1 
NASCIMENTO EIREL1 
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oa2.¡___L)362ffii.).1 

Desclassificação Descurnprienento ao liem 11 6 
Énesesa não enviou documeniaçâo conforme soeci¡ado em diágencia Dewornprimento ao Decreto 10 024/19, ,Art 38 2° O instrumento convocatorto devera eslabeleter prazo 
da,. no minims,,Suas horas, contado da solicitação do precoetre 50 sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao álfinio itnce 
ofertado ap3s a negociação de que trata o caput 

j i

14/0712021 .15 19-14 F DE OLIVERIA I 069004/0001.14 item 0025 - Cureta Schroeder- Concha N 2 
NA/CIMENTO EIRELI 

Desclassificação Descumprimento ao Item 11 6 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligiência Descumprimento ao Decreto 10 024/19, .Art 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 tio último lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput 

14137/2021-10 /814 F DE OLIVERIA 
NASCIMENTO EIRELI 

21 869 864/0081,14 item 0026- Cureta Schroeder- Concha N 3 

Desclassificação Descumprimento ao item 11.6. 
Empresa ndo enviou documentação conforme solicitado em diligência Descomprimem° 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 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 -15 19 14 F DE OLIVERIA 21.869.86410001-14 Item 0027- Ourela Schroeder- Concha 144 
NASCIMENTO EIRELI 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6, 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumpnrrento ao Decreto 10024/19, .Art. 38. 2° ()instrumento convocatório devera estabelecer prazo 
de, no minimo, duas horas, contado da solicitação de pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao Sismo lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/0712021 - 15 19.14 F DE OLIVERIA 
NASCIMENTO EiRal 

21 869 864/0001-14 Item 0028 Coretos Lucas N 86 

Desclassificaçãe Descumprirnento item 11 6 
Empresa não eeviou documeniação conforme solicitado em diligencia Descumprimento ao Decreto 10 024/19, .Art. 38 2°C instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de. na MIIIISSIO duas horas, contada da sovo/ação do pregoeiro no cisterna, pára envio da proposta e, se necessãno, dos documentos complementares, adequada ao Obre° lance 
ofertado aços a negociação de que traia o caput 

14/07/2021,15 19 14 F DE OLIVERV11. 21 869 86410001.14 Item 0029- Ourela de Gracey N°1 1-12 
140SCIMENT13E1RELI 

Desclassificação. Descurnprimento ao item 11 6.. 
Empresa não enviou documentação conforme concitado em diligencia Descumpnmento ao Decreto 10024119. .Art. 38 2° O instrumento convocatório deveá estabelecer prazo 
de, no minimo, duas horas, contado da cot-lane° do pregoeiro 4.o sistema, para 00010 da proposta e, se necessário, dos documentos complementares,,dequada ao ateio  iance 

ofertado após a negociação de que trata o Caput 

14/07/2021 -15 19 14 F DE OLIVERIA 21 869 8641.0001-14 Item 0030 -Ourela de Gracey 51° 1-2 
NASCIMENTO EIRELI 

Desclassificação Descumprimento ao liem 11 6, 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10 024119. Art 38.2° OInstrumento convocatórto 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 apõs a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 15.19.14 F DE OLIVERIA 
NASCIMENTO EIRELI 

21.06909410001.14 Item 0031 - Ourela de Gracey N°13-14 

Desclassificação_ Descumpnmento ao item 11.6, 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descomprimento ao Decreto 10024/19. .Art. 38. 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de. no mínimo, duas horas, contadoria solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao áltimo lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14-107/2021 .1919 14 F DE OLIVERIA 21 869 86410001-14 'Item 0032. Cureta de Gracey N° 15-16 
NASCIMENTO EiREll 

Desclassificação Descumpnmento ao liem 1 1 6. 
Empresa não enviou documentação conforme SOiie4a00 em diligencta Descomprimem° ao Decreto 10,024119, .ArL 38. 2°C instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de, no minirrid. Suas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema . pára envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao álfirno lance 
ofertado após a negociação de que tratas captie, 

14107/2021 - lá•19 14 F DE OLIVERIA 21 869 8600091-14 Item 0033- Coreto de Gracey N° 17-18 
NASCIMENTO EIRELI 

Desclassificação Descumpnmento ao nem 11 6, 
Empresa não enviou documentação Conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10024/19, Art 38 2° O instrumento Convocatório deverá estabelecer prazo 
de, no minlino„ duas horas. contado da solicitação do pregoeiro no sistema para envto da proposta e, se necessário dos documentos complementares adequada ao úlkno lance 
afeitado apõe a negociação de que trata o caput, 

14/0712021 - 15-19:14 F DE OLIVERIA 21 869 864/0001-14 item 0034- Coreia de Gracey N°3-4 
NASCIMENTO EIRELI 

Desciassificação- Descumprimento asilem 11.6, 
Empresa não enviou documentação conforme solicriado em diligência Descumprimento ao Decreto 10.024119, .Art. 38.2' O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
dona minirno, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se necessário, dos documentos complementares, adequada ao Ultimo lance 
ofertádo após a negociação de que trata o capui. 

14/07/20210 18, 19,14 F DE OLIVERIA 
NASCIMENTO EIRELI 

21.869 864/0001-14 Item 0035 -Coreia de Gracey N°5-6 

Desclassificaçãoi Descumprimento asilem 11.6, 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descomprimento ao Decreto 10 024119, .Art_ 38. 2° ()instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
00. 00 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 - 15 19.14 F DE em/VERIA 21,869 86410091-14 item 0036 .Ourela de Gracey IN° 7.8 
NASCIMENTO MEU 

Desclassificação Descurnpnmanto ao inem 11 6. 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado eal ditigencia Descurnprimento ao Decreto 10024/19, Art 38, 2°C instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de, no minem, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro a0 S,Sterha. para envio da proposta e, se necessano. dos documentos complementares, adequada no último !aince 
ofertado após a negociação de cite trata o capue 

1470712021 - 15 19 14 FDE OLIVERIA 21 869 8640001.14 Item 0037.- Careta de Gracey N°0.10 
NASCIMENTO EIRELI 

Desclêssincação• Descurnpqrnento ao item 11 6, 
Empresa não enviou documentação conforme solictleric ein diligência DescUrripárerito ao Decreto 10,024119, ,Art. 38,2° °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 ultimo iallee 
ofertado após a negociação de que trata o capar. 
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14/07/2021 .15 19,14 F DE OLIVERIIA 
NASCiMENTO EIRELI 

21 869 86410001-14 Item 0038,Cureta Lucas 85 

Desclassificação. Descuinprimento ao item 11,6, 
Empresa não enviou documentação conforme soficltado em difigénda Descumprimento ao Decreto 10.024/19, .Art. 38.2° O instrumento convocatório deveã 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 últrmo lance 
ofertado após a negociaçã-o de que trata o caput. 

14/07/2021 - 15-19:14 F DE OLIVERIA 
NASCIMENTO EIRELI 

21.869.864/0001.14 Item 0039- Cureta Mc Call 11-12 

Desclassificação. Descumprimento ao Hem 11 6, 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10.024/19, ,Art. 38,2° O instrumento convocatório deverá estabeiecer prazo 
de, no mirim°, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessaão, dos documentos complementares, adequada ao último lance 
ofertado após a negociação de que trata o capta 

14/02/2021 - 18 19 14 F DE OLIVERIA 
NASCIMENTO EiRELi 

21 869 864/0001.14 Item 0040. Cureta Mc Call 13,14 

Desclassificação Descumpnmenlo ao liem 1 1 6, 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10024/19, Art. 38 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de, na minimo, duas livras, contado da sonegação do pregoeiro no sistema, para envio ca proposta e, se necessano, dos documentas complementares, adequada ao %asma ance 
ofertado após a negociação de que trata o capuL 

14/07/2021 - 19.19;14 P06 OLIVERIA 
NASCIMENTO E:RELI 

21 869 8644001-14 Item 0041 - Cureta Mc Calll 17:08 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6, 
Empresa não enviou áOcurnentação conforme solicstadc em diligência Descumprirnento ao Decreto 10024/19, Art 38 2° O instrumento convocatório devera estabelecer prazo 
de, no minimo, duas boras, contado da solicitação da pregoeiro no sistema para enviada proposta e. se necessãôo. dos documentos complementares adequada ao iêltirrio lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput 

14207/2021 - 15 19;14 E DE OLIVERIA 21 06986410001 /4 Item 0042- Cureta Mc Caill 19-20 
NASCIMENTO EIRELI 

Descassificação. Descumpnmento ao item 11 6, 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10 024r19„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 necessário, dos documentos complementares, adequada ao iiltimo lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14107/2021 - 15;19;14 F DE OLIVERIA 21,869,864/0001-14 Item 0043 - Edta Trissodico 20m1 
NASCIMENTO EIRELI 

Desclassificação. Descumprimento ao hem 11.6, 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10024/19, Ari 38 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 necessano, dos documentos complementares adequada ao ultimo lance 
ofertado após a negociação de que áraita o capuL 

14i/i6712021 - 15 19 14 F DE OUVERIA 21 869 864/0001.14 1 tern 0044 - Escava dor duplo 5 
tf,ASCiMENTO CREU 

Desclassificação Descumprimento ao item 11.0, 
Empresa não enviou documentação conforme soficitado nprr difigêncsa Deseurnprimento ao Decreto 10 024/19,„Arl, 38.2° O instrumento convocatorso deverá estabeiecer prazo 
de, no mlnimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro nO sistema para envio da proposta e, se necessárto, dos documentos complementares, adequada ao ailtimo lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14707/2021 - 15-19 14 F DE OLIVERIA 
NASCIMENTO EliRELi 

21.869 864/0001-14 Item 0045- lonômero de vidra auto afinado 

Desclassificação Descumpnmento ao Item 11 6, 
Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10,024/19,.Art. 38.2° O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de no minimo. duas noras. contado da solicitação do prepoolro no sistema, para envio da proposta e. se necessário, dos documentos complementares, adequada ao ultimo lance 
ofertado após a riiegociação de que trata o capuL 

14%7/2021 - t521-48 MCN COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LTDA 

29220512/0001-45 Item 0001 - Fórceps odontologico em aço inox n°1 (quinelato) 

Desclassificação: Descumprimenlo ao )tem 11.6, Empresa na enviou documentação conforme sotictado em diligênda. Descumprimento ao Decreto 10_02409, ,Art. 38, 2° O 
instrumento convocatõrio 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 aleitado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 - 15:21:48 MCN COMERCIO E 29.220.512/0001-45 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LTDA 

Item 0002 - Fórceps odontolôglco em aço inox n°150 (quinelato) 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6 Empresa não enviou documentação conforme solicitado em difigènda. Descumprimento ao Decreto 16026119. Art. 38 2° O 
instrumento comocatorlo deverá esratelecer prAzo de no rninirno duas horas, contado da soleltação do pregoeira no sistema, para envio da proposta e, se necessiáno, dos 
doCurnentos corniztementares adequada ao ultimo lance orenado aços a negociação de que trata o caput 

14107/2021 .182140 MCN COMERCIO E 29 220 51201001-45 Item 0003 - Fêmeas odontologico em aço inox n°151 (quinelato) 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LTDA 

Desclassificação Oescurnpnrnento ao ltern 11.6, Empresa não envIou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10 024/19, .Art...38. 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 necessano. dos 
documentos complementares acrequaoa ao Ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o capuL 

14/0712021. 15 21 48 MCN COMERCIO E 29_229_512/0001-45 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LTDA 

Item 0004 - Fórceps odontolbgico em aço Irma n°16 (quinelato) 

Desclassificação- Descumprimento ao item 11 6, Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10.024/19, ,Art. 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 necessáno, dos 
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado apõs a negociação de que trata o caput. 

14107/2021 - 1521:48 MCN COMERCIO E 29220.91210001.45 Item 0005- Fbrceps odontológico em aço inox n°17 (quinelato) 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LTDA 

Desclassificação Descumpriniento ao item 11.6, Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descurnprimento 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 envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares adequada ao glfimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
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14/07/2021,15:21:48 MCN COMERCIO E 29,220 512/0001-45 Item 0006- Fórceps odontológico em aço inox n°18L (quinelato) 
IMPORTAÇÂO DE 
PRODUTOS CIRURGICOS 
;TOA 

Desclassificação- Descumprimento ao item 11 6, Empresa nâo enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10 024/19„ ,Art 2' O 
instrUmento convocatork deverá estabelecer prazo de no mineno duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e se necessário., dos 
documentos compi'ementares, adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput, 

14107/2021 - 052140 MCN COMERCIO E 29 220 512,10001-45 
iMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LTDA 

!tem 0007- Fôrceps odontolbgico em aço Inox n°18R (quinelato) 

Desclassificação Descurnpdmento ao item 11 6, Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligêncta Descurnprimento ao Decreto 10 024/19,..Art, 38 2^ O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no irmano duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessàno, dos 
documentos complementares, adequada ao Ultimo lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput. 

14107/2021 - 15,21:48 MCN COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LTDA 

29,220,512/0001-45 Item 0008- Fórceps odontológ1co em aço leoa n°69 (quinelato) 

Desciasslficação Descumprimento ao Item 11 6, Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10,024/18, ,M, 38.2° O 
instrumento convocatorio deverá estabelecer prazo de. no minimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta ; se necessáno_ dos 
documentos complementares adequada ao tilinto lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14107/2021 - -1521.48 MCN COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRURGICOS 
LTDA 

29 220 512/0001-45 Item 0009- Lâmina de Bistun n°12 c/100 unid 

Desclassificação. Descumprimento ao item 11 6 Empresa não ernfiou documentação conforme solicitado em diligência, Descumprimento ao Decreto 10 024/19, Art 38 2^ O 
instrumento convocatorio deverá estabelecer prazo de, no mtnimo, duas nora; contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e se necessário, dos 

documentos complementares, adequada ao iitimo lance ofertado após a negeciação de que tratas caput 

1410712021 152148 Arlefi COMERCIO E 
4MPORTAÇÂO DE 
iSRODUTOS CIRÚRGICOS 
LTDA 

20.220 512;0001-45 Item 0010 - Lâmina de Bisturi n°150100 unid 

Desclassificação Descumprtmento ao item 11 6, Empíesa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10.024/19, Art. 38 2° O 

Fnstromento convocatóirTo deverã estabelecer prazo de no minfino duas horas_ contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se necessano, dos 
documentos complementares adequada ao ultimo iance ofertado apos a negociação de que trata o caput 

14/07/24521. 1521:411 MCN COMERCIO E 29 220 51210001-45 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LTDA 

Item 0011 - Lixa de Acabamento de aço 

Desclassificação: Descumpritnento ao item 11 6, Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprlmento ao Decreto 10024119. .An 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 necessano. dos 

documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 - 15:21;48 MCN COMERCIO E 29,220,512/0001-45 hem 0012 - Lixa de Acabamento de poliéster 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LEDA 

Desclassificação Descumprimento ao itern 11 6. Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10. 024119..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 necessário. dos 

documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 - 152: 48 MCN COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRURGICOS 
121-DA 

29.220 5f 210001-45 Item 0013- Micro Motor 

Desclassificação: Descurnionmento ao itero 11 6, Empresa não erivou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10024119, Ari 38 2° O 

instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, com/mimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, seinecessario, dos 

documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 • 1521:48 MCN COMERCIO E 29.220 512e0001.45 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 
tTDA 

Item 0014- Pedra para afiação de instrumentais 

Desclassificação Deocumprimenlo ao item 11 6 Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 10 024119, Art. 30.2' O 

instruinento convocatório deverâ estabelecer prazo de, no oinirzio. 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 

14/0712021 15.21,48 MCN COMERCIO E 29.220.512/0001-45 Item 0015- Peça Reta 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LTDA 

Desclassificação; Descumpnrnento ao item 11.6, 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 envio da proposta e, se necessâtito, dos 

documentos complementares, adequada ao último lance ofertado apôs a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 —15:51:48 MCN COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRG,COS 
LTDA 

29 220,512/0001-45 Item 0016. Porta Agulha Mathier 014 cm 

Deoiciassfficaç'ão Desumprirriento ao hera 1 1 6. Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumpdmento ao Decreto 10024/18., Ar', 38 2°C 

instrarnento convocatório devera estabelecer prazo de no rn;ninlo, duas:.huras, contaCiO da Solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se neceSSano, dos 

documentos complementares acequada ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

1410112021 - 18.21.48 MCN COMERCIO E 29 220 512/0001-45 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CiRURG1COS 
LTDA 

Item 0017- Porta Agulha De Mayo Negar 14cm Erviin 

Desclassificação: Descumpnmento ao item 11 6, Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumpdmento ao Decreto 10 024/19, Art 38 2°C 

instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mintmo. duas horas, contado da soficitação do pregoeiro no sistema, para elovlo da proposta e se necessáno. dos 

documentos complementares. adeqaada ao ulfimo lance ofertado apus a negociacao de que trata o caput 
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14/0712021 - 1571 48 MCN COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS Cl RURGICOS 
LTDA 

Prc","-c',co: 0,20,2.143o36 
.1,Ds 

.,„ 

29 220 512/0001-45 hem 0018- Porta Agu ha De Mayo Regar 15crn Enein 

Desclassificação Descumpnmento ao Item 11 6. Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 10024119. Art 38 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 apos a negociação de que trata o caput. 

14/0712021 - 15 2148 MCN COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 

29 220 512/0001-45 Item 0019- Porta Agurha Malho) 11cm 

Desclassificação. Descumprimento ao Item 11 6. Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10 024/19_Ar, 38 2° O 
instrumenha convocatório devera estabelecer prazo de no minirno, 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 -15 21-48 MCN COMERCIO E 29 220 512/0001-45 Rem 0020 - Porta Agulha Mathie 14em 
IMPORTAÇA0 DE 
PRODUTOS CIRURGICOS 
LTDA 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6 Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprtmento ao Decreto 10024l'19. kl 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 ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14107r2021 - 15 21 48 MCN COMERCIO E 
'IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRURGICOS 
1 TOA 

29 220 512/0001-45 Item 0021 - Porta Agulha Mathie 17cm 

Desclassificação Deseumprirnento ao liem 11 6. Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumpnmento ao Decreto 10024/19. An, 39.2' O 
instrumento convocatono 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 Olmo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 -15 21-48 MCN COMERCIO E 29.220 512/0001-45 Item 0022 - Porta Agulha Mayo Regar 14cm 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LTDA 

Desclassificação Descumprimento ao item 116, Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10024/19, Ari 38 r O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mln1mo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documentos complementares, adequada ao ú' ltimo lance ofertado apos a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 - 15 21 48 MCN COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRURGICOS 
LTDA 

29 220 512/0001-45 Item 0023 - Porta Agulha Mayo Regar 16cm 

Desclassificação Descumpnmento ao item 11 6, Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10 024/19, Ari 38 2° O 
instrumento cor:ocatono devera estabelecer prazo de no rientmo duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema. para envio da proposta e. se necessarto, dos 
documentos complementares adequada ao últntlo lance ofertado tipos a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 15 21 48 MCN COMERCi0 E 29 220 512.000145 
iMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRURGICOS 
LTDA 

nem 0024- Porta Agulha Mayo Regar 18cm 

Desclassificação Descumpnmento ao tem II 6. Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10024/19 Ar: 38 2° O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de no irininio 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 - 15 21 48 MCN COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRURGICOS 
LTDA 

29.220 512/0001-45 Item 0025- Porta Agulha Mayo Regar 20cm 

Desclassificação Descumprimento ao item 11.6. Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 10 024119, Art 38 2°0 
instrumento convocatono deverá 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 

14107/2021- 15 21 48 MCN COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LTDA 

29.220 512/0001-45 Item 0028- Porta Matriz 

Desclassificação Descumpnmento ao Item 118 Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10 024119, Art 39 2° O 
instrumento convocatono deverá estabelecer prazo de no mirem 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 

14107/2021 - 15 21 48 MCN COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LTDA 

29 220 512/0001-45 Item 0027 - Grampo p; isolamento 200 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 E Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10024119. Ari 38 2' O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de no ~Imo duas noras contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessano. dos 
documentos complementares adequada ao animo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14107/2021 -152148 MCN COMERCIO E 29 220 51210001-45 
iMPOR'TAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRURGICOS 
LTDA 

Item 0028 - Grampo p/ isolamento 201 

Desclassificação Descumpnmento asilem 11 6, Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligénda. Descumprimento ao Decreto 10024119. .Art 38 2° O 
instrumento convocatório devera estabelecer prazo de no minem. 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 -1521:48 MCN COMERCIO E 29 220 512/0001-45 Item 0029- Grampo p/ isolamento 202 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LTDA 

Desclassificação Descumprimento asilem 11 6, Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. DescuMpnmento ao Decreto 10.024/19, Ad, 38 2° O 
instrumento convocatono deverá estabelecer prazo de. no minirno duas horas. contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. se neuessáno dos 
documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociação de que trata o caput 
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14/07/2021 - 15-21,48 MOR COMERCIO E 29.220 512/0001.45 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRURCEICOS 
LEDA 

Item 0030 Grampo pl isolamento 203 

Prcr,"  a3C0364W1
/05:2 

Desctassifeação Descurnonmento ao item 11 0. Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10,024/19. Art. 38. 2° O 
instrumento contfocaldrio deverá estabelecer prazo de no minara, duas noras, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessàrio, dos 
documentos complementares. acentuada ao :Amo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 -1522t21 MCN COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIORGICOS 
LEDA 

29.220 512;0001,40 item 0001 - Abridor de boca cf2 adulto e infantil 

Desclassificação. Descumprimento ao /tem 11.6. Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.024/19, ..Art 39.2" 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 uittmo lance ofertado após a negociação de que trata o caput, 

1407/2021.- 15 22 21 MCN COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS OIRúRGiCOS 
LTDA 

29 220 512;0001445 Item 0002 - Afastador Baufour abdominal c/ válvula curva 45x80 

Desclassificação: DescumprImento ao item 11 6, 'Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumpnmento ao Decreto 10,024/19, AR 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 ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

14/07/2021 - 15122;21 MCN COMER= E 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRERGICOS 
LTDA 

29.220 512/0001-45 Item 0003- Afastador Baufour abdominal cl várvula reta 70s100 

Desclassificação. Descumprimento ao 'tem 11 6 Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10.024/19, , Art. 38. 2° O 
instnimento convocatório devera estabelecer prazo de no rnTnimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos 
documeptos contplementares. adequada ao ultimo lente ofentdo após a negociação de que trata o caput 

1410712021 ..152221 MCN COM RCID/ IS 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRURGICOS 
LEDA 

29220 51210001-45 Item 9004 - Afastador Farabeuf 10x120cm (infantil) 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6, Empresa não enviou documentação contornem solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10024119, Ar: 38 2.  O 
instrumento convocatório deverà estabelecer prazo de no rornimo duas horas, cantado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e se necessário. dos 
documentos complementares; abacinada ao ultimo lance ufanado apôs a negociação de que trata o caput. 

S4/07/2021 - 10:22:21 MCN COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LEDA 

29,22001241001.45 Item 0005- Afastado( Farabeuf 13x125cm (adulto) 

Desclass.ficação. Descurai:emento ao Item 11.6, Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10 024/19, ..Art, 38.2" O 
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 cornplementares, adequada ao Ultimo lance ofertado apóS a 1iem5c10çã0 de que trata o caput. 

14/07/2021 - 15 22:21 MCN COMERCIO E 29.220.512/0001-45 Rent 8006- Afastador Farabeuf 15x150CM (grande) 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LTDA 

Desclassificação: Descumprimerito ao item 11 6. Empresa não enviou documentação conforrne solicitado em diligência Descumprimento ao Decreto 10 024/19, .Art. 38, 2. 0 
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. 

14107/2.021 - 52221 MCN COMERCIO E 29 220.512/0001-45 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOSt IRUR017,00 
LTDA 

hem 0007- Afastador Farabeuf 20x180cm (extra-grande 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6. Empresa ntle enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10 024/19, -Art. 38 2° O 
instrumento convocatono deverá estabelecer prazo de no minimo duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessãrio, dos 
documentos complementares adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 -15 22.21 MOR COMERCIO E 29.220 51210001.45 item 0008 -Afastador de Minessota 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGiCOS 
LEOA 

Desclassificação Descumprirnento asilem 116. EmpEesa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10024119. .An. 38. 2° O 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, ao miram°. duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necesshno, dos 
documentos complementares. adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

14/07/2021 - 15:22121 MCN COMERCIO E 29.220.512/0001-45 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS ci,RORGICOS 
LEDA 

Item 0009- Agulha Gengivall 300 Curta c/100 Unid 

Desclassificação Descumpninento ao Item 11 6, Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência Descumpnmenlo 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 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 -15 22:21 MCN COMERCIO E 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LEDA 

29 220 512/0001-45 Item 0010- Agulha Gengival 270 longa 0100 Unid 

Desclassificação Descumprimento ao item 11 6. Empresa não enviou documentação conforme solicitado em diligência. Descumprimento ao Decreto 10.024/19.. AO 38 2°0 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de no Mmirno, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no setenta, para envio da proposta e. se necessáno, dot 
documentos complementares. adequada ao 7llimv lance ofertado após a negociação de que trata o oaput 

14/0712021 - 15:2221 MCN COMERCIO E 29 220 512:0001-45 Item 001 1 - Alavanca Salde Ad Curva Direita 
IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS Cl RCIRGICOS 
LEDA 

Desclassificação Descumprimento ao Sem 11 6. Empresa não enviou docuinentação conforme solicitado em diligência. Descun)pnmento ao Decreto 10.024/19, Art, 38 2°0 
instrumento convocatório deverá estabelecer prazo cie. no mínimo. duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e. Se necessãno. dos 
documentos complementares adequada ao Uffirno lance ofertado anos a negociação de que trata o caput. 
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