
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE

SAUDE - (ES)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS / Nº Processo:

020.897/2019)

 

     às 09:03:29 horas do dia 27/02/2020 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES NR

70, bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). RENATA ZANETE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 020.897/2019 -

2020/002/2020 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE

MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A ORDENS JUDICIAIS.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100mg

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (2) - ACULAR LS - SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - 0,4% 10ml

Lote (3) - ADDERA D3 10.000 UI GOTAS 10ml

Lote (4) - BACLOFENO 10mg

Lote (5) - BERLISON - CREME DERMATOLÓGICO � 15g

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2020 09:06:56:772 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.662,00

26/02/2020 08:51:08:569 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 1.590,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2020 14:07:00:881 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 2.000,00

26/02/2020 08:51:08:569 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 15.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2020 13:32:32:187 GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA ME  R$ 600,00

21/02/2020 14:07:00:881 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 500,00

26/02/2020 08:51:08:569 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 760,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2020 09:06:56:772 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 513,60
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Lote (6) - CARBOLITIUM CR 450mg

Lote (7) - CILODEX (3 mg/g + 1mg/g) 3,5g - POMADA  OFTÁLMICA ESTÉRIL

Lote (8) - CITALOPRAM 20mg

Lote (9) - DEPAKENE 50MG/ML

Lote (10) - DERMACERIUM - (Sulfadiazina de Prata 1% + Nitrato de Cério 0,4%)  - 50g

Lote (11) - DERSANI 200ml

Lote (12) - DESVENLAFAXINA 100mg

21/02/2020 14:07:00:881 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 500,00

26/02/2020 08:51:08:569 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 480,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2020 09:12:13:590 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.740,00

21/02/2020 14:10:33:736 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 2.400,00

21/02/2020 13:26:04:836 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2020 09:12:13:590 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.176,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2020 15:15:51:913 BH FARMA COMERCIO LTDA  R$ 8.070,00

19/02/2020 09:12:13:590 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 450,00

21/02/2020 14:10:33:736 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 1.500,00

24/02/2020 09:33:57:001 BIANCA THAINE NOGUEIRA & CIA LTDA  R$ 3.215,78

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2020 15:15:51:913 BH FARMA COMERCIO LTDA  R$ 2.188,00

19/02/2020 09:12:13:590 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.860,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2020 13:44:40:618 GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA ME  R$ 811,50

21/02/2020 14:10:33:736 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2020 14:13:16:535 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 800,00

26/02/2020 08:57:33:161 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 9.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (13) - DIVALPROATO DE SÓDIO 500mg

Lote (14) - EPITEGEL - GEL OFTÁLMICO - 50mg/g  10g

Lote (15) - ESPASMO FLATOL 80MG + 2,5 MG/ML 20ml

Lote (16) - PHOSFOENEMA SOLUÇÃO RETAL  - 133ml

Lote (17) - FLORATIL 200mg

Lote (18) - FLUIMUCIL 200 mg GRANULADO 5g

Lote (19) - FRESH TEARS 0,5% -SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL � 15ml

19/02/2020 09:17:00:625 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 6.450,00

21/02/2020 14:13:16:535 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 15.000,00

26/02/2020 17:15:35:134 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 11.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2020 15:16:44:951 BH FARMA COMERCIO LTDA  R$ 10.250,00

19/02/2020 09:17:00:625 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 4.600,00

21/02/2020 13:49:42:227 GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA ME  R$ 9.400,00

21/02/2020 14:13:16:535 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2020 14:13:16:535 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 4.000,00

26/02/2020 17:15:35:134 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 769,50

26/02/2020 08:57:33:161 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 1.260,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2020 09:17:00:625 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 8.120,00

26/02/2020 08:57:33:161 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 5.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/02/2020 09:06:28:016 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 870,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2020 09:23:33:571 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.890,00

21/02/2020 14:13:59:246 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 5.000,00

26/02/2020 09:06:28:016 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 3.625,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/02/2020 09:06:28:016 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 1.345,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (20) - GARDENAL 100mg

Lote (21) - GLIMEPERIDA 2mg

Lote (22) - KALOBA 825 mg/ml  20ml

Lote (23) - MINILAX 7,14MG/G + 7,70MG/G

Lote (24) - NOVALGINA 500mg/ml - 20ml

Lote (25) - OMCILON - A M - CREME DERMATOLÓGICO � 30g

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (26) - OMCILON-A ORABASE - POMADA BUCAL � 10g

Lote (27) - PANTOPRAZOL 40mg

19/02/2020 09:23:33:571 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 4.984,00

26/02/2020 09:06:28:016 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 5.760,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2020 09:23:33:571 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 470,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/02/2020 09:19:12:728 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2020 09:27:14:630 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.745,00

26/02/2020 09:19:12:728 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 3.550,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2020 09:27:14:630 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 10.700,00

21/02/2020 13:33:32:474 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 42.000,00

26/02/2020 09:19:12:728 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 10.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2020 09:27:14:630 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.470,00

26/02/2020 09:19:12:728 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 1.380,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2020 09:29:21:192 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.002,50

26/02/2020 09:25:53:910 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 950,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2020 14:14:37:201 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 800,00

21/02/2020 13:37:05:793 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 8.000,00

26/02/2020 09:25:53:910 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 1.440,00
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Lote (28) - PRED MILD 0,12% - SUSPENSÃO OFTÁLMICAESTÉRIL - 10ml

Lote (29) - QUINOFLOX 500MG

Lote (30) - RAMIPRIL 5mg

Lote (31) - REFRESH - GEL OFTÁLMICO ESTÉRIL - 0,3%

Lote (32) - SERETIDE 25/250 MCG 120 DOSES

Lote (33) - SORINE ADULTO - 0,5 mg/ml - 30ml

Lote (34) - SYSTANE UL - LUBRIFICANTE OFTÁLMICO - 15ml

Lote (35) - TAMIRAN 750mg

Lote (36) - URBANIL 10mg

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/02/2020 09:25:53:910 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 1.290,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2020 09:29:21:192 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 786,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/02/2020 09:25:53:910 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 2.850,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2020 09:35:19:769 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.587,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2020 09:35:19:769 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 9.320,00

27/02/2020 07:56:19:008 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 8.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2020 09:35:19:769 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.042,50

27/02/2020 07:56:19:008 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 990,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/02/2020 07:56:19:008 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 2.160,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2020 09:35:19:769 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 2.260,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2020 09:38:12:186 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 700,00
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Lote (37) - ZITROMAX 500mg

Lote (38) - ZYMAR 0,3% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - 5ml

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100mg

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (2) - ACULAR LS - SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - 0,4% 10ml

Lote (3) - ADDERA D3 10.000 UI GOTAS 10ml

Lote (4) - BACLOFENO 10mg

Lote (5) - BERLISON - CREME DERMATOLÓGICO � 15g

Lote (6) - CARBOLITIUM CR 450mg

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2020 09:38:12:186 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 11.330,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/02/2020 09:38:12:186 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.228,50

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2020 08:51:08:569 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 1.590,00

19/02/2020 09:06:56:772 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.662,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/02/2020 14:07:00:881 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 2.000,00

26/02/2020 08:51:08:569 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 15.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2020 09:08:53:035 GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA ME  R$ 475,00

21/02/2020 14:07:00:881 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 500,00

27/02/2020 09:08:05:479 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 646,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2020 08:51:08:569 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 480,00

21/02/2020 14:07:00:881 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 500,00

19/02/2020 09:06:56:772 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 513,60

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (7) - CILODEX (3 mg/g + 1mg/g) 3,5g - POMADA  OFTÁLMICA ESTÉRIL

Lote (8) - CITALOPRAM 20mg

Lote (9) - DEPAKENE 50MG/ML

Lote (10) - DERMACERIUM - (Sulfadiazina de Prata 1% + Nitrato de Cério 0,4%)  - 50g

Lote (11) - DERSANI 200ml

Lote (12) - DESVENLAFAXINA 100mg

Lote (13) - DIVALPROATO DE SÓDIO 500mg

27/02/2020 09:07:23:799 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 2.100,00

21/02/2020 14:10:33:736 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 2.400,00

19/02/2020 09:12:13:590 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.740,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/02/2020 09:12:13:590 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.176,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/02/2020 09:12:13:590 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 450,00

21/02/2020 14:10:33:736 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 1.500,00

24/02/2020 09:33:57:001 BIANCA THAINE NOGUEIRA & CIA LTDA  R$ 3.215,78

21/02/2020 15:15:51:913 BH FARMA COMERCIO LTDA  R$ 8.070,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/02/2020 15:15:51:913 BH FARMA COMERCIO LTDA  R$ 2.188,00

19/02/2020 09:12:13:590 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.860,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/02/2020 14:10:33:736 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 450,00

21/02/2020 13:44:40:618 GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA ME  R$ 811,50

Data-Hora Fornecedor Lance

21/02/2020 14:13:16:535 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 800,00

26/02/2020 08:57:33:161 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 9.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/02/2020 09:17:00:625 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 6.450,00

27/02/2020 09:21:18:556 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 9.950,00

21/02/2020 14:13:16:535 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 15.000,00
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Lote (14) - EPITEGEL - GEL OFTÁLMICO - 50mg/g  10g

Lote (15) - ESPASMO FLATOL 80MG + 2,5 MG/ML 20ml

Lote (16) - PHOSFOENEMA SOLUÇÃO RETAL  - 133ml

Lote (17) - FLORATIL 200mg

Lote (18) - FLUIMUCIL 200 mg GRANULADO 5g

Lote (19) - FRESH TEARS 0,5% -SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL � 15ml

Lote (20) - GARDENAL 100mg

Data-Hora Fornecedor Lance

19/02/2020 09:17:00:625 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 4.600,00

21/02/2020 13:49:42:227 GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA ME  R$ 9.400,00

21/02/2020 15:16:44:951 BH FARMA COMERCIO LTDA  R$ 10.250,00

21/02/2020 14:13:16:535 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2020 17:15:35:134 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 769,50

26/02/2020 08:57:33:161 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 1.260,00

21/02/2020 14:13:16:535 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2020 08:57:33:161 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 5.200,00

19/02/2020 09:17:00:625 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 8.120,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2020 09:06:28:016 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 870,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2020 09:06:28:016 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 3.625,00

19/02/2020 09:23:33:571 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.890,00

21/02/2020 14:13:59:246 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2020 09:06:28:016 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 1.345,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2020 09:23:52:496 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 4.983,00

19/02/2020 09:23:33:571 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 4.984,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (21) - GLIMEPERIDA 2mg

Lote (22) - KALOBA 825 mg/ml  20ml

Lote (23) - MINILAX 7,14MG/G + 7,70MG/G

Lote (24) - NOVALGINA 500mg/ml - 20ml

Lote (25) - OMCILON - A M - CREME DERMATOLÓGICO � 30g

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (26) - OMCILON-A ORABASE - POMADA BUCAL � 10g

Lote (27) - PANTOPRAZOL 40mg

Lote (28) - PRED MILD 0,12% - SUSPENSÃO OFTÁLMICAESTÉRIL - 10ml

19/02/2020 09:23:33:571 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 470,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2020 09:19:12:728 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2020 09:19:12:728 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 3.550,00

19/02/2020 09:27:14:630 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 3.745,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2020 09:45:50:343 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 10.000,00

26/02/2020 09:19:12:728 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 10.300,00

19/02/2020 09:27:14:630 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 10.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2020 09:19:12:728 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 1.380,00

19/02/2020 09:27:14:630 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.470,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2020 09:25:53:910 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 950,00

19/02/2020 09:29:21:192 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.002,50

Data-Hora Fornecedor Lance

21/02/2020 14:14:37:201 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E COR  R$ 800,00

26/02/2020 09:25:53:910 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 1.440,00

21/02/2020 13:37:05:793 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2020 09:25:53:910 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 1.290,00
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Lote (29) - QUINOFLOX 500MG

Lote (30) - RAMIPRIL 5mg

Lote (31) - REFRESH - GEL OFTÁLMICO ESTÉRIL - 0,3%

Lote (32) - SERETIDE 25/250 MCG 120 DOSES

Lote (33) - SORINE ADULTO - 0,5 mg/ml - 30ml

Lote (34) - SYSTANE UL - LUBRIFICANTE OFTÁLMICO - 15ml

Lote (35) - TAMIRAN 750mg

Lote (36) - URBANIL 10mg

Lote (37) - ZITROMAX 500mg

Data-Hora Fornecedor Lance

19/02/2020 09:29:21:192 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 786,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/02/2020 09:25:53:910 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 2.850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/02/2020 09:35:19:769 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.587,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2020 07:56:19:008 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 8.800,00

19/02/2020 09:35:19:769 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 9.320,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2020 07:56:19:008 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 990,00

19/02/2020 09:35:19:769 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.042,50

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2020 07:56:19:008 DROGARIA ADRIANA LTDA  R$ 2.160,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/02/2020 09:35:19:769 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 2.260,80

Data-Hora Fornecedor Lance

19/02/2020 09:38:12:186 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/02/2020 09:38:12:186 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 11.330,00
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Lote (38) - ZYMAR 0,3% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - 5ml

 

    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) - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100mg - não foram encontradas

propostas.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:14:18 horas, no lote (2) - ACULAR LS - SOLUÇÃO OFTÁLMICA

ESTÉRIL - 0,4% 10ml -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 28/02/2020, às 08:02:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2020, às 08:02:19 horas, no lote (2) - ACULAR LS - SOLUÇÃO OFTÁLMICA

ESTÉRIL - 0,4% 10ml -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: A empresa encaminhou via e-mail a documentação e proposta

readequada, constando todos os itens exigidos em edital. Registro que considerando a

eminente inabilitação de TODOS os licitantes, e visando o princípio da vantajosidade,

economicidade e eficiência dos serviços públicos, foi permitido o envio da documentação via

e-mail, considerando também o contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para

o município ao Decreto 10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 10:26:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:26:44 horas, no lote (2) - ACULAR LS - SOLUÇÃO OFTÁLMICA

ESTÉRIL - 0,4% 10ml -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu com as exigências do edital, não havendo

interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:26:44 horas, no lote (2) - ACULAR LS - SOLUÇÃO OFTÁLMICA

ESTÉRIL - 0,4% 10ml -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa DROGARIA ADRIANA LTDA com o valor R$ 1.590,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:16:37 horas, no lote (3) - ADDERA D3 10.000 UI GOTAS 10ml -

Data-Hora Fornecedor Lance

19/02/2020 09:38:12:186 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA  R$ 1.228,50
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a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 27/02/2020, às

10:06:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/02/2020, às 10:06:26 horas, no lote (3) - ADDERA D3 10.000 UI GOTAS 10ml -

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: HOSPITALARES -

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COR. No dia 28/02/2020, às 08:03:26 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (3) - ADDERA D3 10.000 UI GOTAS 10ml - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:17:21 horas, no lote (4) - BACLOFENO 10mg -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 27/02/2020, às 10:50:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/02/2020, às 10:50:10 horas, no lote (4) - BACLOFENO 10mg -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA

ME. No dia 27/02/2020, às 15:30:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/02/2020, às 15:30:11 horas, no lote (4) - BACLOFENO 10mg -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS E COR. No dia 28/02/2020, às 08:04:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (4) - BACLOFENO 10mg - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:17:50 horas, no lote (5) - BERLISON - CREME

DERMATOLÓGICO � 15g -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 28/02/2020, às 08:05:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2020, às 08:05:11 horas, no lote (5) - BERLISON - CREME

DERMATOLÓGICO � 15g -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: A empresa encaminhou via e-mail a documentação e

proposta readequada, constando todos os itens exigidos em edital. Registro que
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considerando a eminente inabilitação de TODOS os licitantes, e visando o princípio da

vantajosidade, economicidade e eficiência dos serviços públicos, foi permitido o envio da

documentação via e-mail, considerando também o contexto de adequação tanto para as

licitantes quanto para o município ao Decreto 10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 10:27:10

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:27:10 horas, no lote (5) - BERLISON - CREME

DERMATOLÓGICO � 15g -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu com as exigências do edital, não havendo

interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:27:10 horas, no lote (5) - BERLISON - CREME

DERMATOLÓGICO � 15g -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa DROGARIA ADRIANA LTDA com o valor R$ 480,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:18:18 horas, no lote (6) - CARBOLITIUM CR 450mg -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 27/02/2020, às

15:33:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/02/2020, às 15:33:52 horas, no lote (6) - CARBOLITIUM CR 450mg -  a

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

A empresa encaminhou via e-mail a documentação e proposta readequada, constando

todos os itens exigidos em edital. Registro que considerando a eminente inabilitação de

TODOS os licitantes, e visando o princípio da vantajosidade, economicidade e eficiência dos

serviços públicos, foi permitido o envio da documentação via email, considerando também o

contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para o município ao Decreto

10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 10:27:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:27:27 horas, no lote (6) - CARBOLITIUM CR 450mg -  a

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

empresa cumpriu com as exigências do edital, não havendo interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:27:27 horas, no lote (6) - CARBOLITIUM CR 450mg -  pelo

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

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R$ 2.100,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:19:05 horas, no lote (7) - CILODEX (3 mg/g + 1mg/g) 3,5g -

POMADA  OFTÁLMICA ESTÉRIL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :
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pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 02/03/2020, às 10:31:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:31:20 horas, no lote (7) - CILODEX (3 mg/g + 1mg/g) 3,5g -

POMADA  OFTÁLMICA ESTÉRIL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa encaminhou via e-mail a documentação e

proposta readequada, constando todos os itens exigidos em edital. Registro que

considerando a eminente inabilitação de TODOS os licitantes, e visando o princípio da

vantajosidade, economicidade e eficiência dos serviços públicos, foi permitido o envio da

documentação via e-mail, considerando também o contexto de adequação tanto para as

licitantes quanto para o município ao Decreto 10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 13:53:06

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 13:53:06 horas, no lote (7) - CILODEX (3 mg/g + 1mg/g) 3,5g -

POMADA  OFTÁLMICA ESTÉRIL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Boa tarde aos licitantes presentes. Boa disputa a todos e

aguardamos os lances.

 

    No dia 02/03/2020, às 13:53:06 horas, no lote (7) - CILODEX (3 mg/g + 1mg/g) 3,5g -

POMADA  OFTÁLMICA ESTÉRIL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

LTDA com o valor R$ 3.176,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:19:33 horas, no lote (8) - CITALOPRAM 20mg -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 02/03/2020, às 10:32:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:32:10 horas, no lote (8) - CITALOPRAM 20mg -  a situação do

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

encaminhou via e-mail a documentação e proposta readequada, constando todos os itens

exigidos em edital. Registro que considerando a eminente inabilitação de TODOS os

licitantes, e visando o princípio da vantajosidade, economicidade e eficiência dos serviços

públicos, foi permitido o envio da documentação via e-mail, considerando também o

contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para o município ao Decreto

10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 13:53:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 13:53:48 horas, no lote (8) - CITALOPRAM 20mg -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as

condições do edital, não havendo interposição de recursos.
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    No dia 02/03/2020, às 13:53:48 horas, no lote (8) - CITALOPRAM 20mg -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISK MED PADUA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R$ 450,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:20:01 horas, no lote (9) - DEPAKENE 50MG/ML -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 27/02/2020, às 15:35:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/02/2020, às 15:35:15 horas, no lote (9) - DEPAKENE 50MG/ML -  a situação do

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

encaminhou via e-mail a documentação e proposta readequada, constando todos os itens

exigidos em edital. Registro que considerando a eminente inabilitação de TODOS os

licitantes, e visando o princípio da vantajosidade, economicidade e eficiência dos serviços

públicos, foi permitido o envio da documentação via email, considerando também o contexto

de adequação tanto para as licitantes quanto para o município ao Decreto 10.024/2019. No

dia 02/03/2020, às 10:32:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:32:53 horas, no lote (9) - DEPAKENE 50MG/ML -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu

com as exigências do edital, não havendo interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:32:53 horas, no lote (9) - DEPAKENE 50MG/ML -  pelo critério

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

COMERCIO LTDA com o valor R$ 2.188,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:23:28 horas, no lote (10) - DERMACERIUM - (Sulfadiazina de

Prata 1% + Nitrato de Cério 0,4%)  - 50g -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 27/02/2020, às 10:09:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/02/2020, às 10:09:49 horas, no lote (10) - DERMACERIUM - (Sulfadiazina de

Prata 1% + Nitrato de Cério 0,4%)  - 50g -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o

fornecedor: HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COR. No dia

27/02/2020, às 16:25:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/02/2020, às 16:25:02 horas, no lote (10) - DERMACERIUM - (Sulfadiazina de
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Prata 1% + Nitrato de Cério 0,4%)  - 50g -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa encaminhou via e-mail a

documentação e proposta readequada, constando todos os itens exigidos em edital.

Registro que considerando a eminente inabilitação de TODOS os licitantes, e visando o

princípio da vantajosidade, economicidade e eficiência dos serviços públicos, foi permitido o

envio da documentação via e-mail, considerando também o contexto de adequação tanto

para as licitantes quanto para o município ao Decreto 10.024/2019. No dia 02/03/2020, às

10:33:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:33:46 horas, no lote (10) - DERMACERIUM - (Sulfadiazina de

Prata 1% + Nitrato de Cério 0,4%)  - 50g -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu com as exigências do edital, não

havendo interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:33:46 horas, no lote (10) - DERMACERIUM - (Sulfadiazina de

Prata 1% + Nitrato de Cério 0,4%)  - 50g -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA ME com o

valor R$ 811,50.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:26:03 horas, no lote (11) - DERSANI 200ml -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 27/02/2020, às 10:11:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/02/2020, às 10:11:30 horas, no lote (11) - DERSANI 200ml -  a situação do lote

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS E COR. No dia 28/02/2020, às 08:06:17 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/02/2020, às 08:06:17 horas, no lote (11) - DERSANI 200ml -  a situação do lote

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

encaminhou via e-mail a documentação e proposta readequada, constando todos os itens

exigidos em edital. Registro que considerando a eminente inabilitação de TODOS os

licitantes, e visando o princípio da vantajosidade, economicidade e eficiência dos serviços

públicos, foi permitido o envio da documentação via e-mail, considerando também o

contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para o município ao Decreto

10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 10:34:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:34:51 horas, no lote (11) - DERSANI 200ml -  a situação do lote
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foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu com

as exigências do edital, não havendo interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:34:51 horas, no lote (11) - DERSANI 200ml -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGARIA ADRIANA

LTDA com o valor R$ 9.000,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:30:46 horas, no lote (12) - DESVENLAFAXINA 100mg -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 02/03/2020, às

10:36:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:36:11 horas, no lote (12) - DESVENLAFAXINA 100mg -  a

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

A empresa encaminhou via e-mail a documentação e proposta readequada, constando

todos os itens exigidos em edital. Registro que considerando a eminente inabilitação de

TODOS os licitantes, e visando o princípio da vantajosidade, economicidade e eficiência dos

serviços públicos, foi permitido o envio da documentação via e-mail, considerando também o

contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para o município ao Decreto

10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 13:59:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 13:59:18 horas, no lote (12) - DESVENLAFAXINA 100mg -  a

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

licitante atendeu as condições do edital, não havendo interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 13:59:18 horas, no lote (12) - DESVENLAFAXINA 100mg -  pelo

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

PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R$ 6.450,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:31:29 horas, no lote (13) - DIVALPROATO DE SÓDIO 500mg -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 02/03/2020, às

10:37:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:37:06 horas, no lote (13) - DIVALPROATO DE SÓDIO 500mg -

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

seguinte: A empresa encaminhou via e-mail a documentação e proposta readequada,

constando todos os itens exigidos em edital. Registro que considerando a eminente

inabilitação de TODOS os licitantes, e visando o princípio da vantajosidade, economicidade

e eficiência dos serviços públicos, foi permitido o envio da documentação via e-mail,
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considerando também o contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para o

município ao Decreto 10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 13:58:59 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 13:58:59 horas, no lote (13) - DIVALPROATO DE SÓDIO 500mg -

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

licitante atendeu as condições do edital, não havendo interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 13:58:59 horas, no lote (13) - DIVALPROATO DE SÓDIO 500mg -

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

MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R$ 4.600,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:32:08 horas, no lote (14) - EPITEGEL - GEL OFTÁLMICO -

50mg/g  10g -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 27/02/2020,

às 15:36:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/02/2020, às 15:36:28 horas, no lote (14) - EPITEGEL - GEL OFTÁLMICO -

50mg/g  10g -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa encaminhou via e-mail a documentação e proposta

readequada, constando todos os itens exigidos em edital. Registro que considerando a

eminente inabilitação de TODOS os licitantes, e visando o princípio da vantajosidade,

economicidade e eficiência dos serviços públicos, foi permitido o envio da documentação via

email, considerando também o contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para o

município ao Decreto 10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 10:38:06 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:38:06 horas, no lote (14) - EPITEGEL - GEL OFTÁLMICO -

50mg/g  10g -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A empresa cumpriu com as exigências do edital, não havendo interposição de

recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:38:06 horas, no lote (14) - EPITEGEL - GEL OFTÁLMICO -

50mg/g  10g -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R$ 769,50.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:33:25 horas, no lote (15) - ESPASMO FLATOL 80MG + 2,5

MG/ML 20ml -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 28/02/2020,

às 08:06:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 28/02/2020, às 08:06:38 horas, no lote (15) - ESPASMO FLATOL 80MG + 2,5

MG/ML 20ml -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa encaminhou via e-mail a documentação e proposta

readequada, constando todos os itens exigidos em edital. Registro que considerando a

eminente inabilitação de TODOS os licitantes, e visando o princípio da vantajosidade,

economicidade e eficiência dos serviços públicos, foi permitido o envio da documentação via

e-mail, considerando também o contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para

o município ao Decreto 10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 10:38:25 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:38:25 horas, no lote (15) - ESPASMO FLATOL 80MG + 2,5

MG/ML 20ml -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A empresa cumpriu com as exigências do edital, não havendo interposição de

recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:38:25 horas, no lote (15) - ESPASMO FLATOL 80MG + 2,5

MG/ML 20ml -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa DROGARIA ADRIANA LTDA com o valor R$ 5.200,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:35:00 horas, no lote (16) - PHOSFOENEMA SOLUÇÃO RETAL

- 133ml -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 28/02/2020,

às 08:07:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (16) - PHOSFOENEMA SOLUÇÃO RETAL  - 133ml - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:35:34 horas, no lote (17) - FLORATIL 200mg -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 28/02/2020, às 08:07:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2020, às 08:07:49 horas, no lote (17) - FLORATIL 200mg -  a situação do

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

encaminhou via e-mail a documentação e proposta readequada, constando todos os itens

exigidos em edital. Registro que considerando a eminente inabilitação de TODOS os

licitantes, e visando o princípio da vantajosidade, economicidade e eficiência dos serviços

públicos, foi permitido o envio da documentação via e-mail, considerando também o

contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para o município ao Decreto
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10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 10:38:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:38:37 horas, no lote (17) - FLORATIL 200mg -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu

com as exigências do edital, não havendo interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:38:37 horas, no lote (17) - FLORATIL 200mg -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGARIA ADRIANA

LTDA com o valor R$ 3.625,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:35:57 horas, no lote (18) - FLUIMUCIL 200 mg GRANULADO 5g

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 28/02/2020, às

08:08:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2020, às 08:08:01 horas, no lote (18) - FLUIMUCIL 200 mg GRANULADO 5g

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

seguinte: A empresa encaminhou via e-mail a documentação e proposta readequada,

constando todos os itens exigidos em edital. Registro que considerando a eminente

inabilitação de TODOS os licitantes, e visando o princípio da vantajosidade, economicidade

e eficiência dos serviços públicos, foi permitido o envio da documentação via e-mail,

considerando também o contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para o

município ao Decreto 10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 10:38:46 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:38:46 horas, no lote (18) - FLUIMUCIL 200 mg GRANULADO 5g

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

empresa cumpriu com as exigências do edital, não havendo interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:38:46 horas, no lote (18) - FLUIMUCIL 200 mg GRANULADO 5g

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

DROGARIA ADRIANA LTDA com o valor R$ 1.345,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:36:22 horas, no lote (19) - FRESH TEARS 0,5% -SOLUÇÃO

OFTÁLMICA ESTÉRIL � 15ml -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 28/02/2020, às 08:08:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2020, às 08:08:18 horas, no lote (19) - FRESH TEARS 0,5% -SOLUÇÃO

OFTÁLMICA ESTÉRIL � 15ml -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O
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motivo da alteração foi o seguinte: A empresa encaminhou via e-mail a documentação e

proposta readequada, constando todos os itens exigidos em edital. Registro que

considerando a eminente inabilitação de TODOS os licitantes, e visando o princípio da

vantajosidade, economicidade e eficiência dos serviços públicos, foi permitido o envio da

documentação via e-mail, considerando também o contexto de adequação tanto para as

licitantes quanto para o município ao Decreto 10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 10:38:57

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:38:57 horas, no lote (19) - FRESH TEARS 0,5% -SOLUÇÃO

OFTÁLMICA ESTÉRIL � 15ml -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu com as exigências do edital, não havendo

interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:38:57 horas, no lote (19) - FRESH TEARS 0,5% -SOLUÇÃO

OFTÁLMICA ESTÉRIL � 15ml -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa DROGARIA ADRIANA LTDA com o valor R$ 4.982,40.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:43:31 horas, no lote (20) - GARDENAL 100mg -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 02/03/2020, às 10:37:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:37:19 horas, no lote (20) - GARDENAL 100mg -  a situação do

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

encaminhou via e-mail a documentação e proposta readequada, constando todos os itens

exigidos em edital. Registro que considerando a eminente inabilitação de TODOS os

licitantes, e visando o princípio da vantajosidade, economicidade e eficiência dos serviços

públicos, foi permitido o envio da documentação via e-mail, considerando também o

contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para o município ao Decreto

10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 13:58:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 13:58:42 horas, no lote (20) - GARDENAL 100mg -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as

condições do edital, não havendo interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 13:58:42 horas, no lote (20) - GARDENAL 100mg -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISK MED PADUA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R$ 470,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:43:55 horas, no lote (21) - GLIMEPERIDA 2mg -  a situação do
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lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 28/02/2020, às 13:12:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (21) - GLIMEPERIDA 2mg - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:47:47 horas, no lote (22) - KALOBA 825 mg/ml  20ml -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 28/02/2020, às

13:13:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2020, às 13:13:56 horas, no lote (22) - KALOBA 825 mg/ml  20ml -  a

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

A empresa encaminhou via e-mail a documentação e proposta readequada, constando

todos os itens exigidos em edital. Registro que considerando a eminente inabilitação de

TODOS os licitantes, e visando o princípio da vantajosidade, economicidade e eficiência dos

serviços públicos, foi permitido o envio da documentação via email, considerando também o

contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para o município ao Decreto

10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 10:40:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:40:22 horas, no lote (22) - KALOBA 825 mg/ml  20ml -  a

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

empresa cumpriu com as exigências do edital, não havendo interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:40:22 horas, no lote (22) - KALOBA 825 mg/ml  20ml -  pelo

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

ADRIANA LTDA com o valor R$ 3.550,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:49:36 horas, no lote (23) - MINILAX 7,14MG/G + 7,70MG/G -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 27/02/2020, às

15:37:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/02/2020, às 15:37:40 horas, no lote (23) - MINILAX 7,14MG/G + 7,70MG/G -  a

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

A empresa encaminhou via e-mail a documentação e proposta readequada, constando

todos os itens exigidos em edital. Registro que considerando a eminente inabilitação de

TODOS os licitantes, e visando o princípio da vantajosidade, economicidade e eficiência dos

serviços públicos, foi permitido o envio da documentação via email, considerando também o

contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para o município ao Decreto
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10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 10:43:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:43:57 horas, no lote (23) - MINILAX 7,14MG/G + 7,70MG/G -  a

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

empresa cumpriu com as exigências do edital, não havendo interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:43:57 horas, no lote (23) - MINILAX 7,14MG/G + 7,70MG/G -

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

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R$ 6.180,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:48:25 horas, no lote (24) - NOVALGINA 500mg/ml - 20ml -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 28/02/2020, às

13:14:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2020, às 13:14:10 horas, no lote (24) - NOVALGINA 500mg/ml - 20ml -  a

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

A empresa encaminhou via e-mail a documentação e proposta readequada, constando

todos os itens exigidos em edital. Registro que considerando a eminente inabilitação de

TODOS os licitantes, e visando o princípio da vantajosidade, economicidade e eficiência dos

serviços públicos, foi permitido o envio da documentação via email, considerando também o

contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para o município ao Decreto

10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 10:40:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:40:43 horas, no lote (24) - NOVALGINA 500mg/ml - 20ml -  a

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

empresa cumpriu com as exigências do edital, não havendo interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:40:43 horas, no lote (24) - NOVALGINA 500mg/ml - 20ml -  pelo

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

ADRIANA LTDA com o valor R$ 1.380,00.

 

    No lote (25) - OMCILON - A M - CREME DERMATOLÓGICO � 30g - não foram

encontradas propostas.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:48:55 horas, no lote (26) - OMCILON-A ORABASE - POMADA

BUCAL � 10g -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 28/02/2020,

às 13:14:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 28/02/2020, às 13:14:23 horas, no lote (26) - OMCILON-A ORABASE - POMADA

BUCAL � 10g -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa encaminhou via e-mail a documentação e proposta

readequada, constando todos os itens exigidos em edital. Registro que considerando a

eminente inabilitação de TODOS os licitantes, e visando o princípio da vantajosidade,

economicidade e eficiência dos serviços públicos, foi permitido o envio da documentação via

email, considerando também o contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para o

município ao Decreto 10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 10:40:54 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:40:54 horas, no lote (26) - OMCILON-A ORABASE - POMADA

BUCAL � 10g -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A empresa cumpriu com as exigências do edital, não havendo interposição de

recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:40:54 horas, no lote (26) - OMCILON-A ORABASE - POMADA

BUCAL � 10g -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa DROGARIA ADRIANA LTDA com o valor R$ 950,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:50:01 horas, no lote (27) - PANTOPRAZOL 40mg -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 27/02/2020, às 10:14:41 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/02/2020, às 10:14:41 horas, no lote (27) - PANTOPRAZOL 40mg -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS E COR. No dia 28/02/2020, às 13:14:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/02/2020, às 13:14:57 horas, no lote (27) - PANTOPRAZOL 40mg -  a situação

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

RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: DROGARIA ADRIANA LTDA. No dia

02/03/2020, às 10:41:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (27) - PANTOPRAZOL 40mg - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:50:24 horas, no lote (28) - PRED MILD 0,12% - SUSPENSÃO

OFTÁLMICAESTÉRIL - 10ml -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No
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dia 28/02/2020, às 13:15:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2020, às 13:15:07 horas, no lote (28) - PRED MILD 0,12% - SUSPENSÃO

OFTÁLMICAESTÉRIL - 10ml -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: A empresa encaminhou via e-mail a documentação e

proposta readequada, constando todos os itens exigidos em edital. Registro que

considerando a eminente inabilitação de TODOS os licitantes, e visando o princípio da

vantajosidade, economicidade e eficiência dos serviços públicos, foi permitido o envio da

documentação via email, considerando também o contexto de adequação tanto para as

licitantes quanto para o município ao Decreto 10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 10:41:50

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:41:50 horas, no lote (28) - PRED MILD 0,12% - SUSPENSÃO

OFTÁLMICAESTÉRIL - 10ml -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu com as exigências do edital, não havendo

interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:41:50 horas, no lote (28) - PRED MILD 0,12% - SUSPENSÃO

OFTÁLMICAESTÉRIL - 10ml -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa DROGARIA ADRIANA LTDA com o valor R$ 1.290,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:54:58 horas, no lote (29) - QUINOFLOX 500MG -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 02/03/2020, às 10:42:35 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:42:35 horas, no lote (29) - QUINOFLOX 500MG -  a situação do

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

encaminhou via e-mail a documentação e proposta readequada, constando todos os itens

exigidos em edital. Registro que considerando a eminente inabilitação de TODOS os

licitantes, e visando o princípio da vantajosidade, economicidade e eficiência dos serviços

públicos, foi permitido o envio da documentação via e-mail, considerando também o

contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para o município ao Decreto

10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 13:59:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 13:59:50 horas, no lote (29) - QUINOFLOX 500MG -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as

condições do edital, não havendo interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 13:59:50 horas, no lote (29) - QUINOFLOX 500MG -  pelo critério
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de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISK MED PADUA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R$ 786,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:55:35 horas, no lote (30) - RAMIPRIL 5mg -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 28/02/2020, às 13:15:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2020, às 13:15:20 horas, no lote (30) - RAMIPRIL 5mg -  a situação do lote

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

encaminhou via e-mail a documentação e proposta readequada, constando todos os itens

exigidos em edital. Registro que considerando a eminente inabilitação de TODOS os

licitantes, e visando o princípio da vantajosidade, economicidade e eficiência dos serviços

públicos, foi permitido o envio da documentação via email, considerando também o contexto

de adequação tanto para as licitantes quanto para o município ao Decreto 10.024/2019. No

dia 02/03/2020, às 10:42:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:42:12 horas, no lote (30) - RAMIPRIL 5mg -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu com

as exigências do edital, não havendo interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:42:12 horas, no lote (30) - RAMIPRIL 5mg -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DROGARIA ADRIANA

LTDA com o valor R$ 2.850,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 09:56:03 horas, no lote (31) - REFRESH - GEL OFTÁLMICO

ESTÉRIL - 0,3% -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 02/03/2020,

às 10:45:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:45:22 horas, no lote (31) - REFRESH - GEL OFTÁLMICO

ESTÉRIL - 0,3% -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa encaminhou via e-mail a documentação e proposta

readequada, constando todos os itens exigidos em edital. Registro que considerando a

eminente inabilitação de TODOS os licitantes, e visando o princípio da vantajosidade,

economicidade e eficiência dos serviços públicos, foi permitido o envio da documentação via

e-mail, considerando também o contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para

o município ao Decreto 10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 14:00:42 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 02/03/2020, às 14:00:42 horas, no lote (31) - REFRESH - GEL OFTÁLMICO

ESTÉRIL - 0,3% -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: A licitante atendeu as condições do edital, não havendo interposição de

recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 14:00:42 horas, no lote (31) - REFRESH - GEL OFTÁLMICO

ESTÉRIL - 0,3% -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R$

1.587,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 10:01:12 horas, no lote (32) - SERETIDE 25/250 MCG 120 DOSES

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 28/02/2020, às

13:19:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2020, às 13:19:44 horas, no lote (32) - SERETIDE 25/250 MCG 120 DOSES

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

seguinte: A empresa encaminhou via e-mail a documentação e proposta readequada,

constando todos os itens exigidos em edital. Registro que considerando a eminente

inabilitação de TODOS os licitantes, e visando o princípio da vantajosidade, economicidade

e eficiência dos serviços públicos, foi permitido o envio da documentação via email,

considerando também o contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para o

município ao Decreto 10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 10:48:06 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:48:06 horas, no lote (32) - SERETIDE 25/250 MCG 120 DOSES

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

empresa cumpriu com as exigências do edital, não havendo interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:48:06 horas, no lote (32) - SERETIDE 25/250 MCG 120 DOSES

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

DROGARIA ADRIANA LTDA com o valor R$ 8.800,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 10:01:35 horas, no lote (33) - SORINE ADULTO - 0,5 mg/ml - 30ml

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 28/02/2020, às

13:19:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2020, às 13:19:54 horas, no lote (33) - SORINE ADULTO - 0,5 mg/ml - 30ml

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
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seguinte: A empresa encaminhou via e-mail a documentação e proposta readequada,

constando todos os itens exigidos em edital. Registro que considerando a eminente

inabilitação de TODOS os licitantes, e visando o princípio da vantajosidade, economicidade

e eficiência dos serviços públicos, foi permitido o envio da documentação via email,

considerando também o contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para o

município ao Decreto 10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 10:48:17 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:48:17 horas, no lote (33) - SORINE ADULTO - 0,5 mg/ml - 30ml

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

empresa cumpriu com as exigências do edital, não havendo interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:48:17 horas, no lote (33) - SORINE ADULTO - 0,5 mg/ml - 30ml

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

DROGARIA ADRIANA LTDA com o valor R$ 990,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 10:02:04 horas, no lote (34) - SYSTANE UL - LUBRIFICANTE

OFTÁLMICO - 15ml -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 28/02/2020, às 13:20:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2020, às 13:20:05 horas, no lote (34) - SYSTANE UL - LUBRIFICANTE

OFTÁLMICO - 15ml -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa encaminhou via e-mail a documentação e proposta

readequada, constando todos os itens exigidos em edital. Registro que considerando a

eminente inabilitação de TODOS os licitantes, e visando o princípio da vantajosidade,

economicidade e eficiência dos serviços públicos, foi permitido o envio da documentação via

email, considerando também o contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para o

município ao Decreto 10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 10:48:30 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:48:30 horas, no lote (34) - SYSTANE UL - LUBRIFICANTE

OFTÁLMICO - 15ml -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: A empresa cumpriu com as exigências do edital, não havendo interposição de

recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:48:30 horas, no lote (34) - SYSTANE UL - LUBRIFICANTE

OFTÁLMICO - 15ml -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa DROGARIA ADRIANA LTDA com o valor R$ 2.130,00.
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    No dia 27/02/2020, às 10:02:32 horas, no lote (35) - TAMIRAN 750mg -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 02/03/2020, às 10:46:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (35) - TAMIRAN 750mg - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 27/02/2020, às 10:02:51 horas, no lote (36) - URBANIL 10mg -  a situação do lote

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

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 02/03/2020, às 10:46:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:46:32 horas, no lote (36) - URBANIL 10mg -  a situação do lote

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

encaminhou via e-mail a documentação e proposta readequada, constando todos os itens

exigidos em edital. Registro que considerando a eminente inabilitação de TODOS os

licitantes, e visando o princípio da vantajosidade, economicidade e eficiência dos serviços

públicos, foi permitido o envio da documentação via e-mail, considerando também o

contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para o município ao Decreto

10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 14:00:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 14:00:27 horas, no lote (36) - URBANIL 10mg -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as

condições do edital, não havendo interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 14:00:27 horas, no lote (36) - URBANIL 10mg -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISK MED PADUA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R$ 700,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 10:03:19 horas, no lote (37) - ZITROMAX 500mg -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 02/03/2020, às 10:46:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:46:54 horas, no lote (37) - ZITROMAX 500mg -  a situação do

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

encaminhou via e-mail a documentação e proposta readequada, constando todos os itens

exigidos em edital. Registro que considerando a eminente inabilitação de TODOS os

licitantes, e visando o princípio da vantajosidade, economicidade e eficiência dos serviços

públicos, foi permitido o envio da documentação via e-mail, considerando também o
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contexto de adequação tanto para as licitantes quanto para o município ao Decreto

10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 14:00:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 14:00:19 horas, no lote (37) - ZITROMAX 500mg -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as

condições do edital, não havendo interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 14:00:19 horas, no lote (37) - ZITROMAX 500mg -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISK MED PADUA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R$ 11.330,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 10:03:40 horas, no lote (38) - ZYMAR 0,3% - SOLUÇÃO

OFTÁLMICA ESTÉRIL - 5ml -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 02/03/2020, às 10:47:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 10:47:16 horas, no lote (38) - ZYMAR 0,3% - SOLUÇÃO

OFTÁLMICA ESTÉRIL - 5ml -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: A empresa encaminhou via e-mail a documentação e

proposta readequada, constando todos os itens exigidos em edital. Registro que

considerando a eminente inabilitação de TODOS os licitantes, e visando o princípio da

vantajosidade, economicidade e eficiência dos serviços públicos, foi permitido o envio da

documentação via e-mail, considerando também o contexto de adequação tanto para as

licitantes quanto para o município ao Decreto 10.024/2019. No dia 02/03/2020, às 14:00:10

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/03/2020, às 14:00:10 horas, no lote (38) - ZYMAR 0,3% - SOLUÇÃO

OFTÁLMICA ESTÉRIL - 5ml -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as condições do edital, não havendo

interposição de recursos.

 

    No dia 02/03/2020, às 14:00:10 horas, no lote (38) - ZYMAR 0,3% - SOLUÇÃO

OFTÁLMICA ESTÉRIL - 5ml -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

com o valor R$ 1.228,50.

 

    No dia 27/02/2020, às 10:06:26 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

COR, no lote (3) - ADDERA D3 10.000 UI GOTAS 10ml. O motivo da desclassificação foi: A

licitante está desclassificada, tendo em vista não ter se atentado que se trata de mandado

02/03/2020 Página 30 de 33



judicial, cotando item similar e não a marca solicitada, conforme mensagem encaminhada

pela mesma no chat do Licitações-E.

 

    No dia 27/02/2020, às 10:09:49 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

COR, no lote (10) - DERMACERIUM - (Sulfadiazina de Prata 1% + Nitrato de Cério 0,4%)  -

50g. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada, tendo em vista que

não se atendeu para o fato da licitação ser de mandado judicial cotando item similar e não o

medicamento conforme definido em edital.

 

    No dia 27/02/2020, às 10:11:30 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

COR, no lote (11) - DERSANI 200ml. O motivo da desclassificação foi: A licitante está

desclassificada tendo em vista que cotou item similar e não o medicamento do edital, pois

trata-se de mandado judicial.

 

    No dia 27/02/2020, às 10:14:41 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

COR, no lote (27) - PANTOPRAZOL 40mg. O motivo da desclassificação foi: A licitante está

desclassificada conforme mensagem encaminhada pela mesma no chat do Licitações-E,

tendo em vista que cotou de forma equivocada.

 

    No dia 27/02/2020, às 10:50:10 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA ME, no lote (4) -

BACLOFENO 10mg. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo

em vista a impossibilidade de ofertar contraproposta, conforme mensagem encaminhada no

chat do LIcitações-E.

 

    No dia 27/02/2020, às 15:30:11 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

COR, no lote (4) - BACLOFENO 10mg. O motivo da desclassificação foi: A licitante está

desclassificada pois não ofertou contraproposta adequando o valor ao estimado em nosso

processo.

 

    No dia 28/02/2020, às 08:03:26 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - DROGARIA ADRIANA LTDA, no lote (3) - ADDERA D3 10.000

UI GOTAS 10ml. O motivo da desclassificação foi: A empresa está desclassificada tendo em

vista que não ofertou contraproposta para adequar o valor ao estimado em nosso processo.

 

    No dia 28/02/2020, às 08:04:18 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

02/03/2020 Página 31 de 33



desclassificou o fornecedor - DROGARIA ADRIANA LTDA, no lote (4) - BACLOFENO 10mg.

O motivo da desclassificação foi: A empresa está desclassificada tendo em vista que não

ofertou contraproposta para adequar o valor ao estimado no processo.

 

    No dia 28/02/2020, às 08:07:24 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - DROGARIA ADRIANA LTDA, no lote (16) - PHOSFOENEMA

SOLUÇÃO RETAL  - 133ml. O motivo da desclassificação foi: A empresa está

desclassificada tendo em vista que não ofertou contraproposta para adequar o valor ao

estimado em nosso processo.

 

    No dia 28/02/2020, às 13:12:08 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - DROGARIA ADRIANA LTDA, no lote (21) - GLIMEPERIDA

2mg. O motivo da desclassificação foi: A empresa está desclassificada tendo em vista que

não ofertou contraproposta para adequar o valor ao estimado em nosso processo.

 

    No dia 28/02/2020, às 13:14:56 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - DROGARIA ADRIANA LTDA, no lote (27) - PANTOPRAZOL

40mg. O motivo da desclassificação foi: A empresa está desclassificada tendo em vista que

não ofertou contraproposta adequando o valor ao estimado no processo.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:41:35 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, no

lote (27) - PANTOPRAZOL 40mg. O motivo da desclassificação foi: A licitante está

desclassificada tendo em vista que não ofertou contraproposta para adequação do valor ao

estimado em nosso processo.

 

    No dia 02/03/2020, às 10:46:19 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

LTDA, no lote (35) - TAMIRAN 750mg. O motivo da desclassificação foi: A empresa está

desclassificada tendo em vista que não ofertou contraproposta adequando o valor ao

estimado em nosso processo.

 

    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.

 

RENATA ZANETE

Pregoeiro da disputa

 

HENRIQUE LUIS FOLLADOR
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Autoridade Competente

 

NATIELLE MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO

Membro Equipe Apoio

 

DARLENE GOMES DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
42.799.163/0001-26 BH FARMA COMERCIO LTDA

28.113.458/0001-76 BIANCA THAINE NOGUEIRA & CIA LTDA

04.216.957/0001-20 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

39.817.374/0001-30 DROGARIA ADRIANA LTDA

11.044.066/0001-08 GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA ME

26.364.969/0001-35 HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COR

23.864.942/0001-13 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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