
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA - LICIT FDMS - (RS)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA / Nº Processo: X)

 

     às 08:27:02 horas do dia 30/08/2021 no endereço R LOBO DA COSTA 447-PREDIO,

bairro CENTRO, da cidade de PELOTAS - RS, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

ELIESER PETER HESSLER, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: X -

2021/014/2021 que tem por objeto Aquisição de Materiais e Medicamentos Para Uso

Veterinário.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (2) - FITOMENADIONA

Lote (3) - HEPARINA

Lote (4) - HIDROCORTISONA

Lote (5) - LOMUSTINA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (6) - PENTOXIFILINA

Lote (7) - SULFATO DE VIMBLASTINA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:47:786 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 246,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2021 08:22:00:233 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 4.570,00

30/08/2021 07:32:27:965 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 3.746,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:47:786 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 954,00

30/08/2021 08:23:22:357 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:47:786 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 2.535,00
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Lote (8) - CICLOFOSFAMIDA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (9) - CLORIDRATO DE TETRACAÍNA

Lote (10) - DOXORRUBICINA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (11) - DOXORRUBICINA

Lote (12) - LIDOCAINA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (13) - DEXAMETASONA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (14) - ACETILCISTEÍNA

Lote (15) - ALTRENGEST

Lote (16) - PROPILENOGLICOL

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (17) - FEMBENDAZOL

Lote (18) - XAMPU DE CLOREXIDINA

Lote (19) - CARMELOSE

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:47:786 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 315,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2021 07:58:57:204 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 9.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:37:661 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 262,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2021 16:34:05:345 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 9.601,73

30/08/2021 08:34:11:354 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2021 16:35:51:714 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 1.561,00

26/08/2021 16:40:34:144 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 1.561,00

28/08/2021 10:28:35:941 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 1.561,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/08/2021 16:40:34:144 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 20.000,00
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Lote (20) - CEFALEXINA

Lote (21) - CIPROFLOXACINA

Lote (22) - CIPROFLOXACINA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (23) - CLORETO DE SÓDIO

Lote (24) - COLAGENASE

Lote (25) - DEXAMETASONA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (26) - DEXPANTENOL

Lote (27) - DICLOFENACO

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (28) - POMADA OFTALMOLOGICA DE RETINOL

Lote (29) - ENOXAPARINA

Lote (30) - ESTREPTOMICINA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (31) - FENOBARBITAL

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (32) - GABAPENTINA

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:37:661 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 2.585,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:37:661 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 20.512,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:37:661 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 247,44

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:28:416 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 1.418,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:28:416 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 1.436,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:28:416 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 418,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:28:416 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 9.495,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:28:416 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 48.750,40
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Lote (33) - TRIANCINOLONA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (34) - LIDOCAINA

Lote (35) - MOXIFLOXACINO

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (36) - MUCOPOLISSACARÍDEO

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (37) - PREDNISOLONA

Lote (38) - PREDNISOLONA

Lote (39) - REMIFENTANILA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (40) - RIBAVIRINA

Lote (41) - GENTAMICINA

Lote (42) - SUCRALFATO

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (43) - POLIMIXINA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (44) - ALFAEPOETINA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (45) - AMICACINA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (46) - OMEPRAZOL

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:52:422 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 817,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:52:422 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 656,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:52:422 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 745,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2021 07:35:58:712 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:52:422 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 167,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2021 10:30:55:241 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 1.079,75
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Lote (47) - SIMETICONA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (48) - ESTRADIOL

Lote (49) - DINOPROST

Lote (50) - EPRINOMECTINA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (51) - PILOCARPINA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (52) - ALCOOL POLIVILINICO

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (53) - CLORIDRATO DE IOIMBINA

Lote (54) - ASPIRINA

Lote (55) - ANTIBIÓTICO INTRAMAMARIO

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (56) - DISOFENOL

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (57) - DOCUSSATO+BISACODIL

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (58) - ECTOPARASITICIDA

Lote (59) - SUPLEMENTO CÁLCIO

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2021 10:30:55:241 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 477,86

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2021 10:30:55:241 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 1.148,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2021 10:32:01:911 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 447,71

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2021 07:58:01:296 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 6.680,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2021 16:38:21:936 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 4.239,70

30/08/2021 07:36:54:729 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 4.239,00

26/08/2021 16:42:04:187 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 4.239,70

28/08/2021 10:34:52:887 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 4.239,70

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (60) - LARVICIDA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (61) - LARVICIDA

Lote (62) - MOSQUICIDA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (63) - ANTIPARASITÁRIO

Lote (64) - POMADA A BASE DE HEPARINA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (65) - GAMITROMICINA 150MG/ML

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (66) - ÓLEO MINERAL

Lote (67) - FIROCOXIB

Lote (68) - VACINA

Lote (69) - AMINOFILINA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

28/08/2021 16:38:21:936 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 2.068,69

30/08/2021 08:58:04:393 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 4.000,00

28/08/2021 10:34:52:887 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 2.068,69

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/08/2021 16:42:46:108 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2021 10:35:55:566 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 2.422,83

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:57:393 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 225,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2021 16:39:58:111 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 5.927,50

30/08/2021 07:57:18:734 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 5.927,00

28/08/2021 10:37:34:378 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 5.927,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2021 16:39:58:111 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 6.205,50

30/08/2021 07:57:18:734 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 6.205,00

28/08/2021 10:37:34:378 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 6.205,50

27/08/2021 09:54:46:973 RENATO MACHADO PINTO  R$ 6.205,50
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Lote (70) - AMOXICILINA

Lote (71) - AMPICILINA

Lote (72) - ATROPINA SULFATO

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (73) - BUPIVACAÍNA

Lote (74) - CEFTRIAXONA

Lote (75) - CLORETO DE POTÁSSIO

Lote (76) - CLORIDRATO DE AMIODARONA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (77) - DEXAMETASONA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (78) - DIAZEPAM

Lote (79) - DIPIRONA

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:57:393 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 5.360,00

30/08/2021 07:57:18:734 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 9.220,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:57:393 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 5.000,00

30/08/2021 07:56:10:373 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 57.660,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:57:393 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 509,00

30/08/2021 07:48:00:541 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
- EPP  R$ 7.060,68

30/08/2021 09:07:56:935 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:57:393 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 12.800,00

30/08/2021 07:48:00:541 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
- EPP  R$ 23.168,00

30/08/2021 07:56:10:373 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 23.168,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:57:393 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 240,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:42:901 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 1.190,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/09/2021 Página 7 de 59

Clicksign 51cce0b3-9741-4044-848a-a543e8b5e479



Lote (80) - DIPIRONA

Lote (81) - DOBUTAMINA

Lote (82) - EPINEFRINA

Lote (83) - FENILBUTAZONA

Lote (84) - FENTANILA

Lote (85) - FUROSEMIDA

Lote (86) - GENTAMICINA

28/08/2021 16:40:54:338 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 680,00

26/08/2021 16:43:31:528 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 680,00

28/08/2021 10:38:27:471 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 680,00

27/08/2021 09:55:49:841 RENATO MACHADO PINTO  R$ 680,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:42:901 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 520,00

30/08/2021 09:11:53:193 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
- EPP  R$ 21.210,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2021 07:48:00:541 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
- EPP  R$ 5.232,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:42:901 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 1.640,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2021 16:41:57:724 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 737,83

30/08/2021 09:13:53:799 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 1.400,00

28/08/2021 10:39:28:795 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 737,83

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2021 07:48:07:868 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
- EPP  R$ 19.624,00

30/08/2021 09:14:38:116 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 25.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:42:901 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 2.140,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2021 09:16:07:302 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 40.000,00

30/08/2021 07:43:44:547 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 8.747,00

26/08/2021 16:44:52:398 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 8.747,33
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Lote (87) - GLICONATO DE CÁLCIO

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (88) - HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (89) - INSULINA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (90) - INSULINA

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (91) - LIDOCAINA

Lote (92) - MANITOL

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (93) - METADONA

Lote (94) - METRONIDAZOL

Lote (95) - ONDANSETRONA

Lote (96) - PROPOFOL

Lote (97) - PENICILINA

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2021 09:17:26:952 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 79.920,00

30/08/2021 07:48:07:868 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
- EPP  R$ 44.040,00

30/08/2021 07:54:59:683 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 44.048,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2021 07:54:59:683 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:33:054 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 2.208,00

30/08/2021 07:48:04:112 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
- EPP  R$ 6.105,00

30/08/2021 09:19:58:073 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2021 07:48:04:112 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
- EPP  R$ 5.185,00

30/08/2021 09:21:01:714 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2021 07:50:04:885 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 196.866,00
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Lote (98) - AMOXICILINA

Lote (99) - OMEPRAZOL

Lote (100) - OMEPRAZOL

Lote (101) - SULFAMETOXAZOL

Lote (102) - PENTABIÓTICO REFORÇADO 6.000.000 UI

Lote (103) - CEFTIOFUR

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (104) - UNGUENTO

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2021 16:46:30:217 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 6.189,49

30/08/2021 07:50:04:885 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 6.189,00

28/08/2021 10:41:04:355 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 6.189,49

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2021 09:51:33:054 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 4.447,00

30/08/2021 07:50:04:885 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 8.324,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2021 07:50:04:885 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2021 16:46:30:217 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 19.866,00

30/08/2021 07:50:04:885 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 19.866,00

26/08/2021 16:45:31:147 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 19.866,00

28/08/2021 10:41:04:355 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 19.866,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2021 16:50:44:476 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 5.583,66

30/08/2021 07:51:36:507 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 5.583,00

26/08/2021 16:47:01:920 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 5.583,66

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2021 16:50:44:476 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 7.611,75

26/08/2021 16:47:01:920 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 7.611,75

28/08/2021 10:42:44:332 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 7.611,75

27/08/2021 09:58:12:020 RENATO MACHADO PINTO  R$ 7.611,75
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Lote (105) - NITENPIRAM

Lote (106) - MELOXICAM

Lote (107) - MELOXICAM

Lote (108) - CARPROFENO

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2021 16:50:44:476 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 1.460,92

26/08/2021 16:47:01:920 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 1.460,92

28/08/2021 10:42:44:332 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 1.460,92

27/08/2021 09:58:12:020 RENATO MACHADO PINTO  R$ 1.460,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2021 16:50:44:476 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 1.071,33

26/08/2021 16:47:01:920 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 1.071,33

28/08/2021 10:42:44:332 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 1.071,33

27/08/2021 09:58:12:020 RENATO MACHADO PINTO  R$ 1.071,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2021 16:52:23:504 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 2.540,33

30/08/2021 07:53:20:920 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 2.540,00

26/08/2021 16:48:36:026 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 2.540,33

28/08/2021 10:45:35:058 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 2.540,33

27/08/2021 10:00:32:888 RENATO MACHADO PINTO  R$ 2.540,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/08/2021 09:29:35:610 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 1.200,00

26/08/2021 16:48:36:026 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 982,62

28/08/2021 10:45:35:058 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 982,62

27/08/2021 10:00:32:888 RENATO MACHADO PINTO  R$ 982,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2021 16:52:23:504 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 3.322,60

30/08/2021 07:53:20:920 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 3.322,00

30/08/2021 09:30:23:419 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 10.000,00

27/08/2021 10:00:32:888 RENATO MACHADO PINTO  R$ 3.322,50
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Lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (2) - FITOMENADIONA

Lote (3) - HEPARINA

Lote (4) - HIDROCORTISONA

Lote (5) - LOMUSTINA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (6) - PENTOXIFILINA

Lote (7) - SULFATO DE VIMBLASTINA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (8) - CICLOFOSFAMIDA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (9) - CLORIDRATO DE TETRACAÍNA

Lote (10) - DOXORRUBICINA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (11) - DOXORRUBICINA

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:47:786 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 246,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 07:32:27:965 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 3.746,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:47:786 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 954,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:47:786 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 2.535,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:47:786 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 315,80

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 07:58:57:204 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 9.000,00
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Lote (12) - LIDOCAINA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (13) - DEXAMETASONA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (14) - ACETILCISTEÍNA

Lote (15) - ALTRENGEST

Lote (16) - PROPILENOGLICOL

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (17) - FEMBENDAZOL

Lote (18) - XAMPU DE CLOREXIDINA

Lote (19) - CARMELOSE

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (20) - CEFALEXINA

Lote (21) - CIPROFLOXACINA

Lote (22) - CIPROFLOXACINA

    Não foram localizadas lances para este lote.

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:37:661 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 262,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/08/2021 16:34:05:345 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 9.601,73

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 09:48:26:568 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 1.541,00

26/08/2021 16:40:34:144 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 1.561,00

28/08/2021 10:28:35:941 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 1.561,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 09:50:33:404 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 9.007,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:37:661 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 2.585,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:37:661 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 20.512,80
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Lote (23) - CLORETO DE SÓDIO

Lote (24) - COLAGENASE

Lote (25) - DEXAMETASONA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (26) - DEXPANTENOL

Lote (27) - DICLOFENACO

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (28) - POMADA OFTALMOLOGICA DE RETINOL

Lote (29) - ENOXAPARINA

Lote (30) - ESTREPTOMICINA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (31) - FENOBARBITAL

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (32) - GABAPENTINA

Lote (33) - TRIANCINOLONA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:37:661 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 247,44

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:28:416 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 1.418,50

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:28:416 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 1.436,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:28:416 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 418,40

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:28:416 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 9.495,80

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:28:416 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 48.750,40
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Lote (34) - LIDOCAINA

Lote (35) - MOXIFLOXACINO

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (36) - MUCOPOLISSACARÍDEO

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (37) - PREDNISOLONA

Lote (38) - PREDNISOLONA

Lote (39) - REMIFENTANILA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (40) - RIBAVIRINA

Lote (41) - GENTAMICINA

Lote (42) - SUCRALFATO

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (43) - POLIMIXINA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (44) - ALFAEPOETINA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (45) - AMICACINA

    Não foram localizadas lances para este lote.

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:52:422 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 817,90

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:52:422 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 656,50

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:52:422 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 745,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 07:35:58:712 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:52:422 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 167,20
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Lote (46) - OMEPRAZOL

Lote (47) - SIMETICONA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (48) - ESTRADIOL

Lote (49) - DINOPROST

Lote (50) - EPRINOMECTINA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (51) - PILOCARPINA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (52) - ALCOOL POLIVILINICO

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (53) - CLORIDRATO DE IOIMBINA

Lote (54) - ASPIRINA

Lote (55) - ANTIBIÓTICO INTRAMAMARIO

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (56) - DISOFENOL

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (57) - DOCUSSATO+BISACODIL

Data-Hora Fornecedor Lance

28/08/2021 10:30:55:241 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 1.079,75

Data-Hora Fornecedor Lance

28/08/2021 10:30:55:241 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 477,86

Data-Hora Fornecedor Lance

28/08/2021 10:30:55:241 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 1.148,60

Data-Hora Fornecedor Lance

28/08/2021 10:32:01:911 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 447,71

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 07:58:01:296 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 6.680,00
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    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (58) - ECTOPARASITICIDA

Lote (59) - SUPLEMENTO CÁLCIO

Lote (60) - LARVICIDA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (61) - LARVICIDA

Lote (62) - MOSQUICIDA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (63) - ANTIPARASITÁRIO

Lote (64) - POMADA A BASE DE HEPARINA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (65) - GAMITROMICINA 150MG/ML

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (66) - ÓLEO MINERAL

Lote (67) - FIROCOXIB

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 11:42:16:212 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 3.780,00

30/08/2021 11:41:59:905 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 3.800,00

30/08/2021 11:41:53:358 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 3.960,00

30/08/2021 07:36:54:729 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 4.239,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 11:46:06:438 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 1.600,00

30/08/2021 11:45:42:153 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 1.630,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 13:36:04:982 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 890,60

Data-Hora Fornecedor Lance

28/08/2021 10:35:55:566 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 2.422,83

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:57:393 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 225,50
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Lote (68) - VACINA

Lote (69) - AMINOFILINA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (70) - AMOXICILINA

Lote (71) - AMPICILINA

Lote (72) - ATROPINA SULFATO

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (73) - BUPIVACAÍNA

Lote (74) - CEFTRIAXONA

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 14:03:28:361 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 5.240,00

30/08/2021 14:03:09:086 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 5.260,00

30/08/2021 07:57:18:734 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 5.927,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 13:46:44:060 RENATO MACHADO PINTO  R$ 5.750,00

30/08/2021 13:46:21:238 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 5.800,00

30/08/2021 14:02:43:943 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 6.184,99

30/08/2021 07:57:18:734 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 6.205,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:57:393 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 5.360,00

30/08/2021 07:57:18:734 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 9.220,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:57:393 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 5.000,00

30/08/2021 07:56:10:373 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 57.660,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:57:393 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 509,00

30/08/2021 07:48:00:541 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
- EPP  R$ 7.060,68

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 14:07:08:329 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 9.267,83

30/08/2021 14:06:40:135 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
- EPP  R$ 9.756,65
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Lote (75) - CLORETO DE POTÁSSIO

Lote (76) - CLORIDRATO DE AMIODARONA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (77) - DEXAMETASONA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (78) - DIAZEPAM

Lote (79) - DIPIRONA

Lote (80) - DIPIRONA

Lote (81) - DOBUTAMINA

Lote (82) - EPINEFRINA

Lote (83) - FENILBUTAZONA

30/08/2021 14:04:08:355 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 10.312,31

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:57:393 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 240,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:42:901 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 1.190,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 14:49:49:488 RENATO MACHADO PINTO  R$ 440,00

30/08/2021 14:49:21:808 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 460,00

30/08/2021 14:49:38:751 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 478,13

30/08/2021 14:32:51:880 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:42:901 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 520,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 07:48:00:541 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
- EPP  R$ 5.232,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:42:901 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 1.640,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 14:33:01:834 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 650,00

28/08/2021 10:39:28:795 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 737,83
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Lote (84) - FENTANILA

Lote (85) - FUROSEMIDA

Lote (86) - GENTAMICINA

Lote (87) - GLICONATO DE CÁLCIO

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (88) - HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (89) - INSULINA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (90) - INSULINA

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (91) - LIDOCAINA

Lote (92) - MANITOL

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (93) - METADONA

Lote (94) - METRONIDAZOL

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 07:48:07:868 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
- EPP  R$ 19.624,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:42:901 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 2.140,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 14:50:05:407 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 8.700,00

30/08/2021 07:43:44:547 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 8.747,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 07:48:07:868 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
- EPP  R$ 44.040,00

30/08/2021 07:54:59:683 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 44.048,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 07:54:59:683 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 50.000,00
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Lote (95) - ONDANSETRONA

Lote (96) - PROPOFOL

Lote (97) - PENICILINA

Lote (98) - AMOXICILINA

Lote (99) - OMEPRAZOL

Lote (100) - OMEPRAZOL

Lote (101) - SULFAMETOXAZOL

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:33:054 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 2.208,00

30/08/2021 07:48:04:112 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
- EPP  R$ 6.105,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 07:48:04:112 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
- EPP  R$ 5.185,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 07:50:04:885 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 196.866,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 15:44:02:946 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 5.780,00

30/08/2021 15:27:01:234 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 5.800,00

30/08/2021 07:50:04:885 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 6.189,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/08/2021 09:51:33:054 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  R$ 4.447,00

30/08/2021 07:50:04:885 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 8.324,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 07:50:04:885 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 15:46:46:170 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 13.500,00

30/08/2021 15:46:31:268 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 13.980,00

30/08/2021 15:43:16:222 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 17.950,00

30/08/2021 07:50:04:885 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 19.866,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (102) - PENTABIÓTICO REFORÇADO 6.000.000 UI

Lote (103) - CEFTIOFUR

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (104) - UNGUENTO

Lote (105) - NITENPIRAM

Lote (106) - MELOXICAM

Lote (107) - MELOXICAM

30/08/2021 15:46:09:117 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 3.500,00

30/08/2021 15:45:41:093 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 3.550,00

30/08/2021 07:51:36:507 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 5.583,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 15:48:18:509 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 5.200,00

30/08/2021 15:48:06:200 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 5.480,00

30/08/2021 15:44:29:311 RENATO MACHADO PINTO  R$ 5.980,00

30/08/2021 15:48:02:403 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 6.340,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 16:30:04:880 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 760,00

30/08/2021 16:24:48:039 RENATO MACHADO PINTO  R$ 780,00

30/08/2021 16:21:51:575 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 800,00

28/08/2021 10:42:44:332 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 1.460,92

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 16:30:42:599 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 540,00

30/08/2021 16:29:56:426 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 560,00

30/08/2021 16:09:56:828 RENATO MACHADO PINTO  R$ 680,00

30/08/2021 16:28:35:621 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 1.051,33

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 16:34:49:577 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 1.570,00

30/08/2021 16:29:47:684 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 1.590,00

30/08/2021 16:13:48:117 RENATO MACHADO PINTO  R$ 1.680,00

30/08/2021 16:12:08:645 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 1.950,00

30/08/2021 07:53:20:920 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 2.540,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 16:31:40:917 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA  R$ 530,00
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Lote (108) - CARPROFENO

 

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

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No lote (1) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO

VETERINÁRIO - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 10:22:40 horas, no lote (2) - FITOMENADIONA -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 10/09/2021, às 15:06:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:06:46 horas, no lote (2) - FITOMENADIONA -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação

e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:10:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:10:27 horas, no lote (2) - FITOMENADIONA -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:10:27 horas, no lote (2) - FITOMENADIONA -  pelo critério de

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

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 246,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 10:09:43 horas, no lote (3) - HEPARINA -  a situação do lote foi

30/08/2021 16:31:26:058 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI  R$ 550,00

30/08/2021 16:30:30:895 RENATO MACHADO PINTO  R$ 650,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/08/2021 16:09:28:872 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS L  R$ 3.100,00

30/08/2021 16:08:11:056 RENATO MACHADO PINTO  R$ 3.300,00

30/08/2021 07:53:20:920 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  R$ 3.322,00
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 14/09/2021, às 15:20:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (3) - HEPARINA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 30/08/2021, às 10:26:42 horas, no lote (4) - HIDROCORTISONA -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 10/09/2021, às 15:34:04 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:34:04 horas, no lote (4) - HIDROCORTISONA -  a situação do

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

documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do

Edital nº 014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:11:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:11:37 horas, no lote (4) - HIDROCORTISONA -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:11:37 horas, no lote (4) - HIDROCORTISONA -  pelo critério de

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

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 954,00.

 

    No lote (5) - LOMUSTINA - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 10:07:12 horas, no lote (6) - PENTOXIFILINA -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 09/09/2021, às 09:27:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (6) - PENTOXIFILINA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (7) - SULFATO DE VIMBLASTINA - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (8) - CICLOFOSFAMIDA - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 10:08:12 horas, no lote (9) - CLORIDRATO DE TETRACAÍNA -  a
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situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 09/09/2021, às

09:29:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (9) - CLORIDRATO DE TETRACAÍNA - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No lote (10) - DOXORRUBICINA - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 10:01:15 horas, no lote (11) - DOXORRUBICINA -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 09/09/2021, às 09:33:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (11) - DOXORRUBICINA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (12) - LIDOCAINA - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (13) - DEXAMETASONA - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 10:23:45 horas, no lote (14) - ACETILCISTEÍNA -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 10/09/2021, às 15:37:45 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:37:45 horas, no lote (14) - ACETILCISTEÍNA -  a situação do

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

documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do

Edital nº 014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:12:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:12:09 horas, no lote (14) - ACETILCISTEÍNA -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:12:09 horas, no lote (14) - ACETILCISTEÍNA -  pelo critério de

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

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 260,00.
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    No dia 30/08/2021, às 10:06:01 horas, no lote (15) - ALTRENGEST -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 10/09/2021, às 15:36:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:36:06 horas, no lote (15) - ALTRENGEST -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação

e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:12:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:12:39 horas, no lote (15) - ALTRENGEST -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:12:39 horas, no lote (15) - ALTRENGEST -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CESAR & ROCHA

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L com o valor R$ 9.601,60.

 

    No lote (16) - PROPILENOGLICOL - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 10:13:36 horas, no lote (17) - FEMBENDAZOL -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 10/09/2021, às 15:36:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:36:51 horas, no lote (17) - FEMBENDAZOL -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação

e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:12:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:12:58 horas, no lote (17) - FEMBENDAZOL -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:12:58 horas, no lote (17) - FEMBENDAZOL -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CESAR & ROCHA
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COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L com o valor R$ 1.541,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 10:19:03 horas, no lote (18) - XAMPU DE CLOREXIDINA -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 09/09/2021, às

09:33:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (18) - XAMPU DE CLOREXIDINA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (19) - CARMELOSE - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 11:10:57 horas, no lote (20) - CEFALEXINA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 10/09/2021, às 15:38:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:38:36 horas, no lote (20) - CEFALEXINA -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:13:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:13:16 horas, no lote (20) - CEFALEXINA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:13:16 horas, no lote (20) - CEFALEXINA -  pelo critério de

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

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 2.585,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 11:08:03 horas, no lote (21) - CIPROFLOXACINA -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 09/09/2021, às 09:52:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (21) - CIPROFLOXACINA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (22) - CIPROFLOXACINA - não foram encontradas propostas.
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    No dia 30/08/2021, às 10:53:01 horas, no lote (23) - CLORETO DE SÓDIO -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 09/09/2021, às 09:53:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (23) - CLORETO DE SÓDIO - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 30/08/2021, às 11:18:16 horas, no lote (24) - COLAGENASE -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 10/09/2021, às 15:39:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:39:07 horas, no lote (24) - COLAGENASE -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação

e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:13:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:13:53 horas, no lote (24) - COLAGENASE -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:13:53 horas, no lote (24) - COLAGENASE -  pelo critério de

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

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 1.418,50.

 

    No lote (25) - DEXAMETASONA - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 11:10:02 horas, no lote (26) - DEXPANTENOL -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 10/09/2021, às 15:39:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:39:56 horas, no lote (26) - DEXPANTENOL -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação

e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:14:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 16/09/2021, às 08:14:11 horas, no lote (26) - DEXPANTENOL -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:14:11 horas, no lote (26) - DEXPANTENOL -  pelo critério de

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

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 1.013,75.

 

    No lote (27) - DICLOFENACO - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 11:11:49 horas, no lote (28) - POMADA OFTALMOLOGICA DE

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 09/09/2021,

às 09:57:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (28) - POMADA OFTALMOLOGICA DE RETINOL - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 30/08/2021, às 11:07:13 horas, no lote (29) - ENOXAPARINA -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 09/09/2021, às 10:17:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (29) - ENOXAPARINA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (30) - ESTREPTOMICINA - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (31) - FENOBARBITAL - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 11:06:25 horas, no lote (32) - GABAPENTINA -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 09/09/2021, às 10:18:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (32) - GABAPENTINA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (33) - TRIANCINOLONA - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 10:51:45 horas, no lote (34) - LIDOCAINA -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 10/09/2021, às 15:40:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:40:50 horas, no lote (34) - LIDOCAINA -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:14:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:14:52 horas, no lote (34) - LIDOCAINA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:14:52 horas, no lote (34) - LIDOCAINA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 817,90.

 

    No lote (35) - MOXIFLOXACINO - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (36) - MUCOPOLISSACARÍDEO - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 11:09:10 horas, no lote (37) - PREDNISOLONA -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 10/09/2021, às 15:41:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:41:18 horas, no lote (37) - PREDNISOLONA -  a situação do

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

documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do

Edital nº 014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:15:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:15:09 horas, no lote (37) - PREDNISOLONA -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:15:09 horas, no lote (37) - PREDNISOLONA -  pelo critério de
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menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 656,50.

 

    No dia 30/08/2021, às 11:45:58 horas, no lote (38) - PREDNISOLONA -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 10/09/2021, às 15:41:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:41:39 horas, no lote (38) - PREDNISOLONA -  a situação do

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

documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do

Edital nº 014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:15:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:15:25 horas, no lote (38) - PREDNISOLONA -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:15:25 horas, no lote (38) - PREDNISOLONA -  pelo critério de

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

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 745,00.

 

    No lote (39) - REMIFENTANILA - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 12:01:22 horas, no lote (40) - RIBAVIRINA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 09/09/2021, às 10:21:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (40) - RIBAVIRINA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 30/08/2021, às 12:08:48 horas, no lote (41) - GENTAMICINA -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 09/09/2021, às 10:22:38 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (41) - GENTAMICINA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (42) - SUCRALFATO - não foram encontradas propostas.
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    No lote (43) - POLIMIXINA - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (44) - ALFAEPOETINA - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (45) - AMICACINA - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 11:51:06 horas, no lote (46) - OMEPRAZOL -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 10/09/2021, às 15:43:37 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:43:37 horas, no lote (46) - OMEPRAZOL -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:16:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:16:05 horas, no lote (46) - OMEPRAZOL -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:16:05 horas, no lote (46) - OMEPRAZOL -  pelo critério de

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

ON LINE LTDA com o valor R$ 1.079,73.

 

    No lote (47) - SIMETICONA - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 12:07:37 horas, no lote (48) - ESTRADIOL -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 10/09/2021, às 15:44:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:44:39 horas, no lote (48) - ESTRADIOL -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:16:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 16/09/2021, às 08:16:20 horas, no lote (48) - ESTRADIOL -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:16:20 horas, no lote (48) - ESTRADIOL -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VETSUL COMERCIO ON LINE

LTDA com o valor R$ 477,80.

 

    No dia 30/08/2021, às 12:00:14 horas, no lote (49) - DINOPROST -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 10/09/2021, às 15:45:25 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:45:25 horas, no lote (49) - DINOPROST -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:16:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:16:32 horas, no lote (49) - DINOPROST -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:16:32 horas, no lote (49) - DINOPROST -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VETSUL COMERCIO ON LINE

LTDA com o valor R$ 1.148,60.

 

    No lote (50) - EPRINOMECTINA - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (51) - PILOCARPINA - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (52) - ALCOOL POLIVILINICO - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 12:09:37 horas, no lote (53) - CLORIDRATO DE IOIMBINA -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 10/09/2021, às

15:46:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 10/09/2021, às 15:46:29 horas, no lote (53) - CLORIDRATO DE IOIMBINA -  a

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

A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências

do Edital nº 014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No

dia 16/09/2021, às 08:17:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:17:02 horas, no lote (53) - CLORIDRATO DE IOIMBINA -  a

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:17:02 horas, no lote (53) - CLORIDRATO DE IOIMBINA -  pelo

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

COMERCIO ON LINE LTDA com o valor R$ 447,70.

 

    No dia 30/08/2021, às 12:05:52 horas, no lote (54) - ASPIRINA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 10/09/2021, às 15:47:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:47:02 horas, no lote (54) - ASPIRINA -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:17:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:17:14 horas, no lote (54) - ASPIRINA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:17:14 horas, no lote (54) - ASPIRINA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARES SERVICOS E

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI com o valor R$ 6.680,00.

 

    No lote (55) - ANTIBIÓTICO INTRAMAMARIO - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (56) - DISOFENOL - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (57) - DOCUSSATO+BISACODIL - não foram encontradas propostas.

16/09/2021 Página 34 de 59

Clicksign 51cce0b3-9741-4044-848a-a543e8b5e479



 

    No dia 30/08/2021, às 11:44:37 horas, no lote (58) - ECTOPARASITICIDA -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 10/09/2021, às 15:47:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:47:50 horas, no lote (58) - ECTOPARASITICIDA -  a situação do

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

documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do

Edital nº 014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:17:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:17:28 horas, no lote (58) - ECTOPARASITICIDA -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:17:28 horas, no lote (58) - ECTOPARASITICIDA -  pelo critério

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

COMERCIO ON LINE LTDA com o valor R$ 3.780,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 12:11:29 horas, no lote (59) - SUPLEMENTO CÁLCIO -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 10/09/2021, às 15:49:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:49:12 horas, no lote (59) - SUPLEMENTO CÁLCIO -  a situação

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

documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do

Edital nº 014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:17:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:17:38 horas, no lote (59) - SUPLEMENTO CÁLCIO -  a situação

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

está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências

previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:17:38 horas, no lote (59) - SUPLEMENTO CÁLCIO -  pelo

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

ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L com o valor R$ 1.599,90.
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    No lote (60) - LARVICIDA - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 14:05:51 horas, no lote (61) - LARVICIDA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 09/09/2021, às 10:27:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (61) - LARVICIDA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (62) - MOSQUICIDA - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 14:15:21 horas, no lote (63) - ANTIPARASITÁRIO -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 15:51:40 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:51:40 horas, no lote (63) - ANTIPARASITÁRIO -  a situação do

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

documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do

Edital nº 014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:18:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:18:09 horas, no lote (63) - ANTIPARASITÁRIO -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:18:09 horas, no lote (63) - ANTIPARASITÁRIO -  pelo critério de

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

ON LINE LTDA com o valor R$ 2.422,80.

 

    No lote (64) - POMADA A BASE DE HEPARINA - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (65) - GAMITROMICINA 150MG/ML - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 14:01:28 horas, no lote (66) - ÓLEO MINERAL -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 15:52:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 10/09/2021, às 15:52:46 horas, no lote (66) - ÓLEO MINERAL -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação

e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:18:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:18:49 horas, no lote (66) - ÓLEO MINERAL -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:18:49 horas, no lote (66) - ÓLEO MINERAL -  pelo critério de

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

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 225,50.

 

    No dia 30/08/2021, às 14:20:43 horas, no lote (67) - FIROCOXIB -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 15:53:42 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:53:42 horas, no lote (67) - FIROCOXIB -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:19:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:19:03 horas, no lote (67) - FIROCOXIB -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:19:03 horas, no lote (67) - FIROCOXIB -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VETSUL COMERCIO ON LINE

LTDA com o valor R$ 5.240,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 14:11:04 horas, no lote (68) - VACINA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 15:55:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 10/09/2021, às 15:55:08 horas, no lote (68) - VACINA -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:19:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:19:15 horas, no lote (68) - VACINA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:19:15 horas, no lote (68) - VACINA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RENATO MACHADO PINTO

com o valor R$ 5.749,50.

 

    No lote (69) - AMINOFILINA - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 14:10:11 horas, no lote (70) - AMOXICILINA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 15:57:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:57:49 horas, no lote (70) - AMOXICILINA -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:20:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:20:05 horas, no lote (70) - AMOXICILINA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:20:05 horas, no lote (70) - AMOXICILINA -  pelo critério de

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

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 5.360,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 14:20:00 horas, no lote (71) - AMPICILINA -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
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servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 15:58:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:58:22 horas, no lote (71) - AMPICILINA -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:20:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:20:40 horas, no lote (71) - AMPICILINA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:20:40 horas, no lote (71) - AMPICILINA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 5.000,00.

 

    No lote (72) - ATROPINA SULFATO - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 14:09:06 horas, no lote (73) - BUPIVACAÍNA -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 15:58:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:58:56 horas, no lote (73) - BUPIVACAÍNA -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação

e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:21:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:21:52 horas, no lote (73) - BUPIVACAÍNA -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:21:52 horas, no lote (73) - BUPIVACAÍNA -  pelo critério de

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

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 509,00.
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    No dia 30/08/2021, às 14:13:24 horas, no lote (74) - CEFTRIAXONA -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 15:59:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 15:59:56 horas, no lote (74) - CEFTRIAXONA -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação

e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:22:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:22:06 horas, no lote (74) - CEFTRIAXONA -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:22:06 horas, no lote (74) - CEFTRIAXONA -  pelo critério de

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

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 9.264,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 14:26:52 horas, no lote (75) - CLORETO DE POTÁSSIO -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às

16:00:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:00:33 horas, no lote (75) - CLORETO DE POTÁSSIO -  a

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

A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências

do Edital nº 014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No

dia 16/09/2021, às 08:22:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:22:19 horas, no lote (75) - CLORETO DE POTÁSSIO -  a

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:22:19 horas, no lote (75) - CLORETO DE POTÁSSIO -  pelo

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

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 240,00.

 

16/09/2021 Página 40 de 59

Clicksign 51cce0b3-9741-4044-848a-a543e8b5e479



    No lote (76) - CLORIDRATO DE AMIODARONA - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (77) - DEXAMETASONA - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 15:08:58 horas, no lote (78) - DIAZEPAM -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 16:01:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:01:19 horas, no lote (78) - DIAZEPAM -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:24:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:24:18 horas, no lote (78) - DIAZEPAM -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:24:18 horas, no lote (78) - DIAZEPAM -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 1.190,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 15:00:49 horas, no lote (79) - DIPIRONA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 16:01:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:01:51 horas, no lote (79) - DIPIRONA -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:24:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:24:37 horas, no lote (79) - DIPIRONA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.
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    No dia 16/09/2021, às 08:24:37 horas, no lote (79) - DIPIRONA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RENATO MACHADO PINTO

com o valor R$ 440,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 14:54:35 horas, no lote (80) - DIPIRONA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 16:02:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:02:12 horas, no lote (80) - DIPIRONA -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:24:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:24:56 horas, no lote (80) - DIPIRONA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:24:56 horas, no lote (80) - DIPIRONA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 520,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 15:18:09 horas, no lote (81) - DOBUTAMINA -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 16:02:45 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:02:45 horas, no lote (81) - DOBUTAMINA -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação

e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:25:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:25:21 horas, no lote (81) - DOBUTAMINA -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

16/09/2021 Página 42 de 59

Clicksign 51cce0b3-9741-4044-848a-a543e8b5e479



    No dia 16/09/2021, às 08:25:21 horas, no lote (81) - DOBUTAMINA -  pelo critério de

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

MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP com o valor R$ 5.232,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 15:03:51 horas, no lote (82) - EPINEFRINA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 16:03:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:03:12 horas, no lote (82) - EPINEFRINA -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:25:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:25:32 horas, no lote (82) - EPINEFRINA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:25:32 horas, no lote (82) - EPINEFRINA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALTERMED MATERIAL

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 1.640,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 14:57:05 horas, no lote (83) - FENILBUTAZONA -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 16:03:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:03:36 horas, no lote (83) - FENILBUTAZONA -  a situação do

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

documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do

Edital nº 014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:25:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:25:45 horas, no lote (83) - FENILBUTAZONA -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.
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    No dia 16/09/2021, às 08:25:45 horas, no lote (83) - FENILBUTAZONA -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CESAR & ROCHA

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L com o valor R$ 650,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 15:01:48 horas, no lote (84) - FENTANILA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 16:04:03 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:04:03 horas, no lote (84) - FENTANILA -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:25:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:25:57 horas, no lote (84) - FENTANILA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:25:57 horas, no lote (84) - FENTANILA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP com o valor R$ 19.624,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 14:55:22 horas, no lote (85) - FUROSEMIDA -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 16:04:25 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:04:25 horas, no lote (85) - FUROSEMIDA -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação

e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:26:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:26:12 horas, no lote (85) - FUROSEMIDA -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.
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    No dia 16/09/2021, às 08:26:12 horas, no lote (85) - FUROSEMIDA -  pelo critério de

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

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 2.140,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 15:08:19 horas, no lote (86) - GENTAMICINA -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 09/09/2021, às 09:04:00 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:04:00 horas, no lote (86) - GENTAMICINA -  a situação do lote

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

ELIESER PETER HESSLER - desclassificou o fornecedor: TURVOMED DISTRIBUIDORA E

SERVICOS EIRELI. No dia 09/09/2021, às 14:04:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (86) - GENTAMICINA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (87) - GLICONATO DE CÁLCIO - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (88) - HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (89) - INSULINA - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (90) - INSULINA - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 15:19:44 horas, no lote (91) - LIDOCAINA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 16:05:07 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:05:07 horas, no lote (91) - LIDOCAINA -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:26:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:26:49 horas, no lote (91) - LIDOCAINA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.
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    No dia 16/09/2021, às 08:26:49 horas, no lote (91) - LIDOCAINA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP com o valor R$ 44.040,00.

 

    No lote (92) - MANITOL - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 16:02:26 horas, no lote (93) - METADONA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 09/09/2021, às 10:39:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (93) - METADONA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 30/08/2021, às 15:45:20 horas, no lote (94) - METRONIDAZOL -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 16:05:33 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:05:33 horas, no lote (94) - METRONIDAZOL -  a situação do

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

documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do

Edital nº 014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:28:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:28:02 horas, no lote (94) - METRONIDAZOL -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:28:02 horas, no lote (94) - METRONIDAZOL -  pelo critério de

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

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 2.208,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 16:03:27 horas, no lote (95) - ONDANSETRONA -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 16:05:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:05:52 horas, no lote (95) - ONDANSETRONA -  a situação do
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lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A

documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do

Edital nº 014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:28:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:28:21 horas, no lote (95) - ONDANSETRONA -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:28:21 horas, no lote (95) - ONDANSETRONA -  pelo critério de

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

MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP com o valor R$ 5.185,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 15:57:26 horas, no lote (96) - PROPOFOL -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 16:06:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:06:26 horas, no lote (96) - PROPOFOL -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

10/09/2021, às 16:06:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:06:55 horas, no lote (96) - PROPOFOL -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e a

proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº 014/2021,

para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia 10/09/2021, às

16:07:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:07:17 horas, no lote (96) - PROPOFOL -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:28:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:28:32 horas, no lote (96) - PROPOFOL -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital
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foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:28:32 horas, no lote (96) - PROPOFOL -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARES SERVICOS E

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI com o valor R$ 196.860,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 15:45:55 horas, no lote (97) - PENICILINA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 16:07:53 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:07:53 horas, no lote (97) - PENICILINA -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

14/09/2021, às 16:19:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2021, às 16:19:25 horas, no lote (97) - PENICILINA -  a situação do lote foi

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

ajustado conforme o valor total constante na proposta do fornecedor. No dia 14/09/2021, às

16:20:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2021, às 16:20:07 horas, no lote (97) - PENICILINA -  a situação do lote foi

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

ajustado conforme o valor total constante na proposta do fornecedor. No dia 16/09/2021, às

08:28:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:28:45 horas, no lote (97) - PENICILINA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:28:45 horas, no lote (97) - PENICILINA -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VETSUL COMERCIO ON LINE

LTDA com o valor R$ 5.779,50.

 

    No dia 30/08/2021, às 16:06:50 horas, no lote (98) - AMOXICILINA -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 16:08:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 10/09/2021, às 16:08:15 horas, no lote (98) - AMOXICILINA -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:28:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:28:57 horas, no lote (98) - AMOXICILINA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:28:57 horas, no lote (98) - AMOXICILINA -  pelo critério de

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

MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R$ 4.447,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 16:01:34 horas, no lote (99) - OMEPRAZOL -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 09/09/2021, às 10:40:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2021, às 16:26:53 horas, no lote (99) - OMEPRAZOL -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 14/09/2021, às 16:28:27 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/09/2021, às 16:28:27 horas, no lote (99) - OMEPRAZOL -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:29:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:29:08 horas, no lote (99) - OMEPRAZOL -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:29:08 horas, no lote (99) - OMEPRAZOL -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARES SERVICOS E

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI com o valor R$ 1.100,00.
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    No dia 30/08/2021, às 16:00:23 horas, no lote (100) - OMEPRAZOL -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 16:09:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:09:10 horas, no lote (100) - OMEPRAZOL -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação

e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:29:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:29:18 horas, no lote (100) - OMEPRAZOL -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:29:18 horas, no lote (100) - OMEPRAZOL -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CESAR & ROCHA

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L com o valor R$ 13.498,80.

 

    No dia 30/08/2021, às 16:12:27 horas, no lote (101) - SULFAMETOXAZOL -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 09/09/2021, às 09:04:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/09/2021, às 09:04:44 horas, no lote (101) - SULFAMETOXAZOL -  a situação

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

ELIESER PETER HESSLER - desclassificou o fornecedor: TURVOMED DISTRIBUIDORA E

SERVICOS EIRELI. No dia 10/09/2021, às 16:09:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:09:53 horas, no lote (101) - SULFAMETOXAZOL -  a situação

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

documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do

Edital nº 014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:29:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:29:46 horas, no lote (101) - SULFAMETOXAZOL -  a situação

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

está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências

previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.
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    No dia 16/09/2021, às 08:29:46 horas, no lote (101) - SULFAMETOXAZOL -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CESAR & ROCHA

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L com o valor R$ 3.550,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 16:07:36 horas, no lote (102) - PENTABIÓTICO REFORÇADO

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021,

às 16:10:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:10:56 horas, no lote (102) - PENTABIÓTICO REFORÇADO

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

alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de

acordo com as exigências do Edital nº 014/2021, para tanto a empresa é declarada

vencedora do presente Lote. No dia 16/09/2021, às 08:29:58 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:29:58 horas, no lote (102) - PENTABIÓTICO REFORÇADO

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

seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que,

todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de

recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:29:58 horas, no lote (102) - PENTABIÓTICO REFORÇADO

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

empresa CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L com o valor

R$ 5.199,00.

 

    No lote (103) - CEFTIOFUR - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/08/2021, às 16:32:56 horas, no lote (104) - UNGUENTO -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 16:11:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:11:58 horas, no lote (104) - UNGUENTO -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:30:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 16/09/2021, às 08:30:11 horas, no lote (104) - UNGUENTO -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:30:11 horas, no lote (104) - UNGUENTO -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CESAR & ROCHA

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L com o valor R$ 759,90.

 

    No dia 30/08/2021, às 16:44:50 horas, no lote (105) - NITENPIRAM -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 14/09/2021, às 16:30:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/09/2021, às 16:30:21 horas, no lote (105) - NITENPIRAM -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação

e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:30:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:30:21 horas, no lote (105) - NITENPIRAM -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:30:21 horas, no lote (105) - NITENPIRAM -  pelo critério de

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

ON LINE LTDA com o valor R$ 540,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 16:47:41 horas, no lote (106) - MELOXICAM -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 16:12:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:12:43 horas, no lote (106) - MELOXICAM -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:30:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 16/09/2021, às 08:30:36 horas, no lote (106) - MELOXICAM -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:30:36 horas, no lote (106) - MELOXICAM -  pelo critério de

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

ON LINE LTDA com o valor R$ 1.570,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 16:55:47 horas, no lote (107) - MELOXICAM -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 16:14:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:14:22 horas, no lote (107) - MELOXICAM -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:30:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2021, às 08:30:47 horas, no lote (107) - MELOXICAM -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:30:47 horas, no lote (107) - MELOXICAM -  pelo critério de

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

ON LINE LTDA com o valor R$ 530,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 16:41:26 horas, no lote (108) - CARPROFENO -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 10/09/2021, às 16:16:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2021, às 16:16:34 horas, no lote (108) - CARPROFENO -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação

e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

014/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

16/09/2021, às 08:31:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 16/09/2021, às 08:31:00 horas, no lote (108) - CARPROFENO -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que, todas as exigências previstas

no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 16/09/2021, às 08:31:00 horas, no lote (108) - CARPROFENO -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CESAR & ROCHA

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L com o valor R$ 3.100,00.

 

    No dia 30/08/2021, às 08:22:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - ALTERMED MATERIAL MEDICO

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

empresa está sendo desclassificada em razão de ter apresentado a proposta em desacordo

com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do Edital.

 

    No dia 30/08/2021, às 08:23:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - MARES SERVICOS E COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (4) - HIDROCORTISONA. O motivo da

desclassificação foi: A referida empresa está sendo desclassificada em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 30/08/2021, às 08:34:11 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - MARES SERVICOS E COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (15) - ALTRENGEST. O motivo da desclassificação

foi: A referida empresa está sendo desclassificada em razão de ter apresentado a proposta

em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do Edital.

 

    No dia 30/08/2021, às 08:58:04 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - TURVOMED DISTRIBUIDORA E

SERVICOS EIRELI, no lote (59) - SUPLEMENTO CÁLCIO. O motivo da desclassificação foi:

A referida empresa está sendo desclassificada em razão de ter apresentado a proposta em

desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do Edital.

 

    No dia 30/08/2021, às 09:07:56 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - MARES SERVICOS E COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (73) - BUPIVACAÍNA. O motivo da desclassificação

foi: A referida empresa está sendo desclassificada em razão de ter apresentado a proposta

em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do Edital.
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    No dia 30/08/2021, às 09:11:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassif icou a proposta do fornecedor - DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP, no lote (80) - DIPIRONA. O motivo da

desclassificação foi: A referida empresa está sendo desclassificada em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 30/08/2021, às 09:13:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - TURVOMED DISTRIBUIDORA E

SERVICOS EIRELI, no lote (83) - FENILBUTAZONA. O motivo da desclassificação foi: A

referida empresa está sendo desclassificada em razão de ter apresentado a proposta em

desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do Edital.

 

    No dia 30/08/2021, às 09:14:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - MARES SERVICOS E COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (84) - FENTANILA. O motivo da desclassificação foi: A

referida empresa está sendo desclassificada em razão de ter apresentado a proposta em

desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do Edital.

 

    No dia 30/08/2021, às 09:16:07 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - CESAR & ROCHA COMERCIO DE

PRODUTOS AGROPECUARIOS L, no lote (86) - GENTAMICINA. O motivo da

desclassificação foi: A referida empresa está sendo desclassificada em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 30/08/2021, às 09:17:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - ALTERMED MATERIAL MEDICO

HOSPITALAR LTDA, no lote (91) - LIDOCAINA. O motivo da desclassificação foi: A referida

empresa está sendo desclassificada em razão de ter apresentado a proposta em desacordo

com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do Edital.

 

    No dia 30/08/2021, às 09:19:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - MARES SERVICOS E COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (94) - METRONIDAZOL. O motivo da desclassificação

foi: A referida empresa está sendo desclassificada em razão de ter apresentado a proposta

em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do Edital.

 

    No dia 30/08/2021, às 09:21:01 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER
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HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - MARES SERVICOS E COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (95) - ONDANSETRONA. O motivo da

desclassificação foi: A referida empresa está sendo desclassificada em razão de ter

apresentado a proposta em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do

Edital.

 

    No dia 30/08/2021, às 09:29:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - MARES SERVICOS E COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (107) - MELOXICAM. O motivo da desclassificação

foi: A referida empresa está sendo desclassificada em razão de ter apresentado a proposta

em desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do Edital.

 

    No dia 30/08/2021, às 09:30:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - TURVOMED DISTRIBUIDORA E

SERVICOS EIRELI, no lote (108) - CARPROFENO. O motivo da desclassificação foi: A

referida empresa está sendo desclassificada em razão de ter apresentado a proposta em

desacordo com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do Edital.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:04:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou o fornecedor - TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS

EIRELI, no lote (86) - GENTAMICINA. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o

produto ofertado para o Lote 86 possui concentração inferior ao solicitado na licitação,

conforme constatado pelo Diretor do HCV, assim, a empresa TURVOMED está sendo

desclassificada por não ter apresentado a proposta de acordo ao que preconiza o Edital,

com base na alínea 5.7.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:04:44 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou o fornecedor - TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS

EIRELI, no lote (101) - SULFAMETOXAZOL. O motivo da desclassificação foi: Considerando

que o produto ofertado para o Lote 101 possui concentração inferior ao solicitado na

licitação, conforme constatado pelo Diretor do HCV, assim, a empresa TURVOMED está

sendo desclassificada por não ter apresentado a proposta de acordo ao que preconiza o

Edital, com base na alínea 5.7.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:27:49 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou o fornecedor - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

LTDA, no lote (6) - PENTOXIFILINA. O motivo da desclassificação foi: A proposta

apresentada está acima dos valores médios de mercado, ou seja, extrapola o valor obtido no

Termo de Referência, sendo assim, resta desclassificá-la.
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    No dia 09/09/2021, às 09:29:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou o fornecedor - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

LTDA, no lote (9) - CLORIDRATO DE TETRACAÍNA. O motivo da desclassificação foi: A

proposta apresentada está acima dos valores médios de mercado, ou seja, extrapola o valor

obtido no Termo de Referência, sendo assim, resta desclassificá-la.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:33:12 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou o fornecedor - TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS

EIRELI, no lote (18) - XAMPU DE CLOREXIDINA. O motivo da desclassificação foi: A

proposta apresentada está acima dos valores médios de mercado, ou seja, extrapola o valor

obtido no Termo de Referência, sendo assim, resta desclassificá-la.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:33:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou o fornecedor - MARES SERVICOS E COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (11) - DOXORRUBICINA. O motivo da desclassificação

foi: A proposta apresentada está acima dos valores médios de mercado, ou seja, extrapola o

valor obtido no Termo de Referência, sendo assim, resta desclassificá-la.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:52:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou o fornecedor - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

LTDA, no lote (21) - CIPROFLOXACINA. O motivo da desclassificação foi: A proposta

apresentada está acima dos valores médios de mercado, ou seja, extrapola o valor obtido no

Termo de Referência, sendo assim, resta desclassificá-la.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:53:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou o fornecedor - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

LTDA, no lote (23) - CLORETO DE SÓDIO. O motivo da desclassificação foi: A proposta

apresentada está acima dos valores médios de mercado, ou seja, extrapola o valor obtido no

Termo de Referência, sendo assim, resta desclassificá-la.

 

    No dia 09/09/2021, às 09:57:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou o fornecedor - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

LTDA, no lote (28) - POMADA OFTALMOLOGICA DE RETINOL. O motivo da

desclassificação foi: A proposta apresentada está acima dos valores médios de mercado, ou

seja, extrapola o valor obtido no Termo de Referência, sendo assim, resta desclassificá-la.

 

    No dia 09/09/2021, às 10:17:16 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou o fornecedor - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

LTDA, no lote (29) - ENOXAPARINA. O motivo da desclassificação foi: A proposta

apresentada está acima dos valores médios de mercado, ou seja, extrapola o valor obtido no
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Termo de Referência, sendo assim, resta desclassificá-la.

 

    No dia 09/09/2021, às 10:18:56 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou o fornecedor - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

LTDA, no lote (32) - GABAPENTINA. O motivo da desclassificação foi: A proposta

apresentada está acima dos valores médios de mercado, ou seja, extrapola o valor obtido no

Termo de Referência, sendo assim, resta desclassificá-la.

 

    No dia 09/09/2021, às 10:21:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou o fornecedor - MARES SERVICOS E COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (40) - RIBAVIRINA. O motivo da desclassificação foi: A

proposta apresentada está acima dos valores médios de mercado, ou seja, extrapola o valor

obtido no Termo de Referência, sendo assim, resta desclassificá-la.

 

    No dia 09/09/2021, às 10:22:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou o fornecedor - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

LTDA, no lote (41) - GENTAMICINA. O motivo da desclassificação foi: A proposta

apresentada está acima dos valores médios de mercado, ou seja, extrapola o valor obtido no

Termo de Referência, sendo assim, resta desclassificá-la.

 

    No dia 09/09/2021, às 10:27:28 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou o fornecedor - TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS

EIRELI, no lote (61) - LARVICIDA. O motivo da desclassificação foi: A proposta apresentada

está acima dos valores médios de mercado, ou seja, extrapola o valor obtido no Termo de

Referência, sendo assim, resta desclassificá-la.

 

    No dia 09/09/2021, às 10:39:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou o fornecedor - MARES SERVICOS E COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (93) - METADONA. O motivo da desclassificação foi: A

proposta apresentada está acima dos valores médios de mercado, ou seja, extrapola o valor

obtido no Termo de Referência, sendo assim, resta desclassificá-la.

 

    No dia 09/09/2021, às 14:04:01 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou o fornecedor - MARES SERVICOS E COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (86) - GENTAMICINA. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que o produto ofertado para o Lote 86 possui concentração inferior ao

solicitado na licitação, conforme constatado pelo Diretor do HCV, assim, a empresa MARES

SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI está sendo desclassificada por não

ter apresentado a proposta de acordo ao que preconiza o Edital, com base na alínea 5.7.
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    No dia 14/09/2021, às 15:20:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou o fornecedor - MARES SERVICOS E COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (3) - HEPARINA. O motivo da desclassificação foi: A

referida empresa está sendo desclassificada em razão de não ter apresentado a intenção

em declinar do fornecimento para o presente item.

 

    No dia 16/09/2021, às 11:30:11 horas, a autoridade competente da licitação - CESAR

DALMOLIN BERGOLI - alterou a situação da licitação para homologada.

 

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

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

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ELIESER PETER HESSLER

Pregoeiro da disputa

 

CESAR DALMOLIN BERGOLI

Autoridade Competente

 

AURIANE FERNANDA PIMENTEL

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

03.541.496/0001-07 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L

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

19.061.289/0001-87 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

35.534.016/0001-69 RENATO MACHADO PINTO

26.525.513/0001-00 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI

28.591.670/0001-49 VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA
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