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ATA FINAL 

Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu 
Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu 
Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu 

 
Registro de Preços Eletrônico nº 028/2020 

 
Às 14:01 do dia 16/09/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às 

disposi&ccedil;ões contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO 
COVID – 19 IgG/IgM PARA AUXILIO NO DIAGNOSTICO DA DOENÇA POR INFECÇÃO POR CORONAVIRUS ( COVID 19) 

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposi&ccedil;ões contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. 
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologa&ccedil;ão. 

 
 
 
 
 
 

Datas Relevantes 

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

2020/09/10 19:45 2020/09/10 19:46 2020/09/15 14:00 2020/09/16 14:00 2020/09/16 14:01 

 
 

Itens Licitados  

Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação 

0001 KIT TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DE COVID19, 
ATRAVÉS DE 
METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO À 
DETECÇÃO 
QUALITATIVA INDIVIDUAL DE ANTICORPOS FASE INICIAL 
(LGM) COMO NA 
TARDIA (LGG) PARA CORONAVÍRUS. PODENDO SER 
UTILIZADO EM AMOSTRA 
DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA 
VENOSA OU CAPILAR. 
SENSIBILIDADE ACIMA DE 86,4% E ESPECIFICIDADE ACIMA 
DE 98,5%. A 
EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DE REGISTRO, LOTE 
E PRAZO DE 
VALIDADE COM NO MÍNIMO 180 DIAS 
- RESULTADO: 15 MINUTOS 

155,57 5000 UN Homologado 

 
Documentos Anexados ao Processo 
Data Código 

 

10/09/2020 EDITAL TESTE RAPIDO COVID.pdf 
 

10/09/2020 EDITAL TESTE RAPIDO COVID reti..pdf 

 

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro 
Data Assunto Frase 

 

16/09/2020 - 14:48 Negociação aberta para o processo 
028/2020 

 
 

16/09/2020 - 14:49 Agendamento da data limite da fase de 
negociação 

 

16/09/2020 - 21:23 Intenção de recurso enviada para o 
processo 028/2020 

 
 

17/09/2020 - 10:50 Intenção de recurso enviada para o 
processo 028/2020 

 
 

17/09/2020 - 11:38 Intenção de recurso enviada para o 
processo 028/2020 

 
 

23/09/2020 - 15:20 Intenção de recurso enviada para o 
processo 028/2020 

 
 

28/09/2020 - 17:09 Intenção de recurso enviada para o 
processo 028/2020 

 
 

28/09/2020 - 17:17 Intenção de recurso enviada para o 
processo 028/2020 

 

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 028/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/09/2020 às 16:50. 
 
 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 028/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 028/2020. 
 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 
 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 028/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 028/2020. 
 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 
 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 028/2020. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 028/2020. 
 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 
 

 

 

Vencedores 
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Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor Lance Valor Total  

0001 Kit teste rápido para Casmed Com. de Art. Medlevensohn Medlevensohn 42,00 210.000,00  

 diagnostico de Covid19, medicos e Medicamentos     

 através de Hosp. ltda. me  
 metodologia de  

 imunocromatografia,  

 destinado à detecção  

 qualitativa individual de  

 anticorpos fase inicial  

 (lgM) como na  

 tardia (lgG) para  

 Coronavírus. Podendo ser  

 utilizado em amostra  

 de sangue, soro ou  

 plasma, procedente de  

 coleta venosa ou capilar.  

 Sensibilidade acima de  

 86,4% e especificidade  

 acima de 98,5%. A  

 embalagem deve conter  

 número de registro, lote e  

 prazo de  

 validade com no mínimo  

 180 dias  

 - Resultado: 15 minutos  

 

Declarações Obrigatórias 
Título Declaração 

 

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do 
art. 26 do decreto 10.024/2019. 

 

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e 
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes. 
 

 
 

Propostas Enviadas 

0001 - Kit teste rápido para diagnostico de Covid19, através de 
metodologia de imunocromatografia, destinado à detecção 
qualitativa individual de anticorpos fase inicial (lgM) como na 
tardia (lgG) para Coronavírus. Podendo ser utilizado em amostra 
de sangue, soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar. 
Sensibilidade acima de 86,4% e especificidade acima de 98,5%. A 
embalagem deve conter número de registro, lote e prazo de 
validade com no mínimo 180 dias 
- Resultado: 15 minutos 

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Valor Unitário Valor Total LC 123/2006 

VERMONTH IMPORTAÇÃO 
E COMÉRCIO EIRELI 

78.467.669/0001-85 12/09/2020 - 
18:17:43 

Leccurate SARS- 
COV2 

Lepu Medical 35,00 175.000,00 Sim 

BIO DIAGNOSTICA 
DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES E 
LABORATORIAIS LTDA 

11.872.436/0001-97 15/09/2020 - 
22:59:01 

One Step COVID- 
19 com 25 testes 

CEPALAB - 
QINGDAO 
HIGHTOP 
BIOTECH CO 

30,00 150.000,00 Sim 

Kemparts Comercio 
Internacional de Produtos 
Quimicos Médicos e 
Farmaceuticos 

10.904.607/0001-50 14/09/2020 - 
12:29:25 

LECCURATE Beijing Lepu 
Medical 
Technology Co., 
Ltd 

22,56 112.800,00 Não 

AP DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 

32.651.599/0001-10 15/09/2020 - 
10:08:57 

KIT TESTE 
COVID- 

Green Spring 65,00 325.000,00 Sim 

19/ANVISA:81823880029 
 

BIOSUL PRODUTOS 
DIAGNOSTICOS LTDA 

 

05.905.525/0001-90 
 

15/09/2020 - 
10:18:31 

 

COVID 
 

ACRO BIOTECH 
 

100,00 
 

500.000,00 
 

Não 

AMARILES COMERCIAL 
IMPORTADORA E 
EXPORTADORA S.A. 

30.950.374/0001-39 15/09/2020 - 
10:28:58 

TESTE RAPIDO 
COVID-19 SARS- 
COV-2 

Wuhan 
EasyDiagnosis 
Co., Ltd. 

100,00 500.000,00 Não 

DL DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI 

31.556.536/0001-11 15/09/2020 - 
10:47:02 

TESTE RAPIDO 
COVID-19 15 
MINUTOS 
NUTRIEX 

HANGZHOU 
SINGCLEAN 
MEDICAL 
PRODUCTS 

90,00 450.000,00 Não 

P.R.N SILVA COMÉRCIO DE 
MATERIAIS 
HOSPITALARES 

03.156.192/0001-18 15/09/2020 - 
10:57:30 

Kit CEPALAB/QINGDAO 
HIGHTOP 
BIOTECH 

85,00 425.000,00 Sim 
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P P F COMERCIO E 
SERVICO EIRELI ME 

07.606.575/0001-00 15/09/2020 - 
11:42:20 

SUPERMEDY SUPERMEDY 50,00 250.000,00 Sim 

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 15/09/2020 - 
12:40:12 

MEDTEST / 
MEDLEVENSOHN 

HANGZHOU 
BIOTEST 
BIOTECH CO., 
LTD 

85,00 425.000,00 Não 

LANG E FILHOS MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA - EPP 

33.175.084/0001-53 15/09/2020 - 
13:16:16 

"LANG SARS- 
CoV- 2 Antibody 
Test ( ANVISA 

"LEPU MEDICAL 
TECHNOLOGY / 
LANG" 

155,57 777.850,00 Sim 

SELETIVA BRASIL 
COMERCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI 

22.940.212/0001-91 15/09/2020 - 
13:48:29 

ONE STEP 
TESTE RÁPIDO 

HIGHTOP 39,90 199.500,00 Sim 

Wama Produtos Para 
Laboratório Ltda 

66.000.787/0001-08 15/09/2020 - 
15:04:48 

IMUNO RAPIDO - 
COVID-19 
IGG/IGM 

WAMA / WAMA 
PROD. PARA 
LABORATORIO 
LTDA 

50,00 250.000,00 Não 

RENOVA MEDICAL 
INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICOS 

31.047.312/0001-84 15/09/2020 - 
16:33:57 

Lepu Medical 
Tecnology 
(Beijing) 

Lepu Medical 
Tecnology 
(Beijing) 

155,57 777.850,00 Sim 

GOYAZES 
BIOTECNOLOGIA LTDA 

05.658.906/0001-11 16/09/2020 - 
12:56:13 

Acro COVID 
IGG/IGM - Kit com 
25 testes 

Acrobiotech 13 
Estados Unidos da 
Améric 

30,00 150.000,00 Não 

GALAXY 07.911.318/0002-54 15/09/2020 - Cepalab/Hightop Cepalab/Hightop 120,00 600.000,00 Não 

PARTICIPACOES,IMPORTACAO 
E EXPORTACAO LTDA 

17:51:43 /586/587-21928 /586/587-21928    

LABVIX - COMERCIO E 39.808.530/0001-04 
REPRESENTAÇÃO LTDA 

15/09/2020 - 
17:52:33 

COVID-19 IgG/IgM 
Combo ECO Teste 

ECO 
DIAGÓSTICA 

155,57 777.850,00 Não 

Medlevensohn Comércio e 05.343.029/0001-90 
Representações de Produtos 
Hospitalares Ltda 

15/09/2020 - 
18:19:28 

CORONAVIRUS MEDTESTE / 
HANGZHOU 
BIOTEST 

155,57 777.850,00 Não 

NOEM MEDICAL* 32.737.279/0001-87 16/09/2020 - 
00:42:37 

LEPU LEPU 500,00 2.500.000,00 Sim 

MC INTERNACIONAL 38.195.074/0001-01 16/09/2020 - 
07:31:01 

-- HUNAN 50,00 250.000,00 Não 

Bio-Med Produtos Médicos e 93.248.979/0001-00 
Hospitalares Ltda 

16/09/2020 - 
09:49:37 

Teste Covid SHANGHAI 
LIANGRUN 

40,00 200.000,00 Não 

Casmed Com. de Art. 07.332.016/0001-40 
medicos e Medicamentos 
Hosp. ltda. me 

16/09/2020 - 
13:19:52 

Medlevensohn Medlevensohn 62,00 310.000,00 Não 

bmi prosper eireli epp 14.012.375/0001-86 16/09/2020 - 
13:55:12 

LEPU - TESTE 
PARA 
ANTICORPOS DE 
SARS-COV 

LEPU / BEIJING 
LEPU MEDICAL 
TECHNOLOGY 

100,00 500.000,00 Sim 

 

Lances Enviados 

0001 - Kit teste rápido para diagnostico de Covid19, através de 
metodologia de imunocromatografia, destinado à detecção 
qualitativa individual de anticorpos fase inicial (lgM) como na 
tardia (lgG) para Coronavírus. Podendo ser utilizado em amostra 
de sangue, soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar. 
Sensibilidade acima de 86,4% e especificidade acima de 98,5%. A 
embalagem deve conter número de registro, lote e prazo de 
validade com no mínimo 180 dias 

 - Resultado: 15 minutos  
 

Data Valor CNPJ Situação 

15/09/2020 - 13:16:16 155,57 (proposta) 33.175.084/0001-53 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item, 10.1.1 não apresentou contrato e nota fiscal referente 
ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 não apresentou certidão 
simplificada e especifica digital, 10.3.5 não apresentou certidão 
negativa de infrações trabalhistas. 08/10/2020 10:22:22 

15/09/2020 - 16:33:57 155,57 (proposta) 31.047.312/0001-84 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.4.2 não apresentou Certidão de Falência e 
Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo Fórum distribuidor 
da sede da pessoa jurídica. 01/10/2020 16:13:45 

15/09/2020 - 17:52:33 155,57 (proposta) 39.808.530/0001-04 Válido 

15/09/2020 - 18:19:28 155,57 (proposta) 05.343.029/0001-90 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias de 
acordo com o item, 10.1.1 não apresentou notas fiscais e contrato 
referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 não apresentou 
certidão simplificada e especifica digital, 10.3.5 não apresentou certidão 
negativa de infrações trabalhistas, 07/10/2020 17:36:28 

15/09/2020 - 17:51:43 120,00 (proposta) 07.911.318/0002-54 Cancelado - inabilitada por nãoa tender as exigências editalícias, 
conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão especifica digital, 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.1.1 notas ficais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica. 23/09/2020 
10:10:20 

15/09/2020 - 10:18:31 100,00 (proposta) 05.905.525/0001-90 Válido 
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15/09/2020 - 10:28:58 100,00 (proposta) 30.950.374/0001-39 Válido 

16/09/2020 - 13:55:12 100,00 (proposta) 14.012.375/0001-86 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.1.1 não apresentou notas fiscais e contato referente 
ao atestado , 10.2.1 não apresentou certidão simplificada e especifica, 
10.3.5 certidão negativa de infrações trabalhistas 06/10/2020 17:39:44 

15/09/2020 - 10:47:02 90,00 (proposta) 31.556.536/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme a as clausulas 10.1.1 não apresentou contrato referente a 
atestado de capacidade técnica, 10.2.1 certidão especifica digital, 
10.3.2 prova de regularidade com o estado da sede da licitante. 
23/09/2020 12:30:37 

15/09/2020 - 10:57:30 85,00 (proposta) 03.156.192/0001-18 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão simplificada e 
especifica digital. 08/10/2020 11:44:19 

15/09/2020 - 12:40:12 85,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 Válido 

15/09/2020 - 10:08:57 65,00 (proposta) 32.651.599/0001-10 Cancelado - INABILITADA POR NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS 
EDITALICIAS CONFORME OS ITENS, 10.1.1 NÃO APRESENTOU 
NOTAS FISCAIS E CONTRATOS REFERENTE AOS ATESTADOS DE 
CAPACIDADE TÉCNICA, 10.1.3 NÃO apresentou Comprovação de 
Autorização de Funcionamento da Empresa – CORRELATO, 10.1.4 
não apresentou catalogo ou Folheto contendo informações técnicas do 
produto, 10.2.1 não apresentou certidão simplificada e especifica, 
10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações trabalhista, 
06/10/2020 17:26:29 

16/09/2020 - 13:19:52 62,00 (proposta) 07.332.016/0001-40 Válido 

15/09/2020 - 11:42:20 50,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 
conforme item 10.1.1 não apresentou notas fiscais e contrato referente 
ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2 não apresentou alvará 
sanitario, 10.1.3 não apresentou Comprovação de Autorização de 
Funcionamento da Empresa – CORRELATO Emitido pela 
Anvisa., 10.1.4 não apresentou catalogo, 10.2.1 não apresentou 
certidão simplifica da e especifica digital 08/10/2020 10:55:27 

15/09/2020 - 15:04:48 50,00 (proposta) 66.000.787/0001-08 Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 
editalícias conforme os itens 10.1.1 não apresentou notas fiscais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 não 
apresentou certidão especifica e simplificada, 10.3.5 não apresentou 
certidão de infrações trabalhistas 01/10/2020 15:35:11 

16/09/2020 - 07:31:01 50,00 (proposta) 38.195.074/0001-01 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas nos itens 10.1.2 Alvará Sanitário Atualizado ou cadastramento 
definitivo, emitido por Órgão da Vigilância Sanitária local/sede dentro do 
prazo de validade, 10.1.4 Catalogo ou Folheto contendo informações 
técnicas do produto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.6 
Alvará de Funcionamento, 10.3.5 Certidão Negativa de infrações 
trabalhistas, 10.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, 18/09/2020 09:09:32 

16/09/2020 - 09:49:37 40,00 (proposta) 93.248.979/0001-00 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalicias 
conforme os itens 10.1.1 não apresentou notas fiscais e contrato 
referente ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2 não apresentou 
alvara sanitario, 10.1.3 não apresentou comprovação de Autorização de 
Funcionamento da Empresa – CORRELATO Emitido pela 
Anvisa, 10.2.1 não apresentou certidão simplificada digital e especifica 
digital,10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações 
trabalhistas, 07/10/2020 17:08:41 

15/09/2020 - 13:48:29 39,90 (proposta) 22.940.212/0001-91 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias de 
acordo com o item 10.1.1 não apresentou notas e contratos referente 
ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2não apresentou alvara 
sanitario , 10.2.1 não apresentou certidão simplificada e especifica 
digital. 08/10/2020 09:27:37 

12/09/2020 - 18:17:43 35,00 (proposta) 78.467.669/0001-85 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícia 
conforme a clausula 10.1.1 não apresentou notas ficais e contrato 
referente ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2 não apresentou 
Alvará Sanitário, 10.1.4 não apresentou Catalogo ou Folheto contendo 
informações técnicas do produto, 10.2.1 não apresentou certidão 
especifica digital, 10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações 
trabalhistas, 01/10/2020 15:45:08 

15/09/2020 - 22:59:01 30,00 (proposta) 11.872.436/0001-97 Cancelado - Inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme as clausulas 10.1.1 não apresentou notas fiscais e contrato 
referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 certidão especifica 
digital, 
10.3.5 certidão negativa de infrações trabalhista, 07/10/2020 16:32:42 

16/09/2020 - 12:56:13 30,00 (proposta) 05.658.906/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item, 10.1 Atestados de Capacidade Técnica, 10.1.2 Alvará 
Sanitário, 10.1.3 Comprovação de Autorização de Funcionamento da 
Empresa – CORRELATO Emitido pela Anvisa.10.1.4 Catalogo ou 
Folheto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.4 Ato 
constitutivo, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.2.8 Cédula de 
identidade ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos 
respectivos sócios 
se houver., 10.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), 10.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas 
Federal, 10.3.1.1 Faz parte da prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal 10.3.1.3 Faz parte da prova de regularidade para com 
a Fazenda Municipal, 10.3.3 Prova de regularidade do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 10.3.4 Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhista , 10.4.1 Balanço 
patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, 
18/09/2020 09:19:20 
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14/09/2020 - 12:29:25 22,56 (proposta) 10.904.607/0001-50 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme os itens 10.1 não apresentou atestado de capacidade técncia, 
10.1.1 não apresentou notas ficais e contrato dos atestados do 
capacidade técnica, 10.2.1 não apresentou certidão simplificada e 
especifica digital, 10.3.5 certidão negativa de infrações trabalhistas, 
10.4.1 não apresentou Balanço patrimonial, 10.4.2 não apresentou 
certidão negativa de falência 01/10/2020 16:45:56 

16/09/2020 - 00:42:37 500,00 (proposta) 32.737.279/0001-87 Cancelado - NÃO ATENDEU AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS 
CONFORME O ITEM 7.9.O prazo de validade da proposta não será 
inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

16/09/2020 - 14:23:38 22,55 38.195.074/0001-01 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas nos itens 10.1.2 Alvará Sanitário Atualizado ou cadastramento 
definitivo, emitido por Órgão da Vigilância Sanitária local/sede dentro do 
prazo de validade, 10.1.4 Catalogo ou Folheto contendo informações 
técnicas do produto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.6 
Alvará de Funcionamento, 10.3.5 Certidão Negativa de infrações 
trabalhistas, 10.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, 18/09/2020 09:09:32 

16/09/2020 - 14:23:44 21,00 66.000.787/0001-08 Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 
editalícias conforme os itens 10.1.1 não apresentou notas fiscais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 não 
apresentou certidão especifica e simplificada, 10.3.5 não apresentou 
certidão de infrações trabalhistas 01/10/2020 15:35:11 

16/09/2020 - 14:23:47 22,54 31.556.536/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme a as clausulas 10.1.1 não apresentou contrato referente a 
atestado de capacidade técnica, 10.2.1 certidão especifica digital, 
10.3.2 prova de regularidade com o estado da sede da licitante. 
23/09/2020 12:30:37 

16/09/2020 - 14:24:00 37,50 07.606.575/0001-00 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias, 
conforme item 10.1.1 não apresentou notas fiscais e contrato referente 
ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2 não apresentou alvará 
sanitario, 10.1.3 não apresentou Comprovação de Autorização de 
Funcionamento da Empresa – CORRELATO Emitido pela 
Anvisa., 10.1.4 não apresentou catalogo, 10.2.1 não apresentou 
certidão simplifica da e especifica digital 08/10/2020 10:55:27 

16/09/2020 - 14:24:01 39,00 03.156.192/0001-18 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão simplificada e 
especifica digital. 08/10/2020 11:44:19 

16/09/2020 - 14:25:04 20,99 38.195.074/0001-01 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas nos itens 10.1.2 Alvará Sanitário Atualizado ou cadastramento 
definitivo, emitido por Órgão da Vigilância Sanitária local/sede dentro do 
prazo de validade, 10.1.4 Catalogo ou Folheto contendo informações 
técnicas do produto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.6 
Alvará de Funcionamento, 10.3.5 Certidão Negativa de infrações 
trabalhistas, 10.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, 18/09/2020 09:09:32 

16/09/2020 - 14:25:43 20,00 66.000.787/0001-08 Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 
editalícias conforme os itens 10.1.1 não apresentou notas fiscais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 não 
apresentou certidão especifica e simplificada, 10.3.5 não apresentou 
certidão de infrações trabalhistas 01/10/2020 15:35:11 

16/09/2020 - 14:26:39 39,99 07.332.016/0001-40 Cancelado - 16/09/2020 14:43:04 

16/09/2020 - 14:26:40 19,90 78.467.669/0001-85 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícia 
conforme a clausula 10.1.1 não apresentou notas ficais e contrato 
referente ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2 não apresentou 
Alvará Sanitário, 10.1.4 não apresentou Catalogo ou Folheto contendo 
informações técnicas do produto, 10.2.1 não apresentou certidão 
especifica digital, 10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações 
trabalhistas, 01/10/2020 15:45:08 

16/09/2020 - 14:26:44 35,01 33.175.084/0001-53 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item, 10.1.1 não apresentou contrato e nota fiscal referente 
ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 não apresentou certidão 
simplificada e especifica digital, 10.3.5 não apresentou certidão 
negativa de infrações trabalhistas. 08/10/2020 10:22:22 

16/09/2020 - 14:27:06 19,89 38.195.074/0001-01 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas nos itens 10.1.2 Alvará Sanitário Atualizado ou cadastramento 
definitivo, emitido por Órgão da Vigilância Sanitária local/sede dentro do 
prazo de validade, 10.1.4 Catalogo ou Folheto contendo informações 
técnicas do produto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.6 
Alvará de Funcionamento, 10.3.5 Certidão Negativa de infrações 
trabalhistas, 10.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, 18/09/2020 09:09:32 

16/09/2020 - 14:28:03 19,85 78.467.669/0001-85 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícia 
conforme a clausula 10.1.1 não apresentou notas ficais e contrato 
referente ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2 não apresentou 
Alvará Sanitário, 10.1.4 não apresentou Catalogo ou Folheto contendo 
informações técnicas do produto, 10.2.1 não apresentou certidão 
especifica digital, 10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações 
trabalhistas, 01/10/2020 15:45:08 

16/09/2020 - 14:28:07 45,00 63.848.345/0001-10 Válido 
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16/09/2020 - 14:29:01 19,00 05.658.906/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item, 10.1 Atestados de Capacidade Técnica, 10.1.2 Alvará 
Sanitário, 10.1.3 Comprovação de Autorização de Funcionamento da 

   Empresa – CORRELATO Emitido pela Anvisa.10.1.4 Catalogo ou 
Folheto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.4 Ato 
constitutivo, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.2.8 Cédula de 
identidade ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos 
respectivos sócios 
se houver., 10.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), 10.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas 
Federal, 10.3.1.1 Faz parte da prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal 10.3.1.3 Faz parte da prova de regularidade para com 
a Fazenda Municipal, 10.3.3 Prova de regularidade do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 10.3.4 Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhista , 10.4.1 Balanço 
patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, 
18/09/2020 09:19:20 

16/09/2020 - 14:29:07 32,00 05.343.029/0001-90 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias de 
acordo com o item, 10.1.1 não apresentou notas fiscais e contrato 
referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 não apresentou 
certidão simplificada e especifica digital, 10.3.5 não apresentou certidão 
negativa de infrações trabalhistas, 07/10/2020 17:36:28 

16/09/2020 - 14:29:08 19,84 31.047.312/0001-84 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.4.2 não apresentou Certidão de Falência e 
Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo Fórum distribuidor 
da sede da pessoa jurídica. 01/10/2020 16:13:45 

16/09/2020 - 14:29:15 34,90 22.940.212/0001-91 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias de 
acordo com o item 10.1.1 não apresentou notas e contratos referente 
ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2não apresentou alvara 
sanitario , 10.2.1 não apresentou certidão simplificada e especifica 
digital. 08/10/2020 09:27:37 

16/09/2020 - 14:29:17 17,00 78.467.669/0001-85 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícia 
conforme a clausula 10.1.1 não apresentou notas ficais e contrato 
referente ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2 não apresentou 
Alvará Sanitário, 10.1.4 não apresentou Catalogo ou Folheto contendo 
informações técnicas do produto, 10.2.1 não apresentou certidão 
especifica digital, 10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações 
trabalhistas, 01/10/2020 15:45:08 

16/09/2020 - 14:29:25 16,80 38.195.074/0001-01 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas nos itens 10.1.2 Alvará Sanitário Atualizado ou cadastramento 
definitivo, emitido por Órgão da Vigilância Sanitária local/sede dentro do 
prazo de validade, 10.1.4 Catalogo ou Folheto contendo informações 
técnicas do produto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.6 
Alvará de Funcionamento, 10.3.5 Certidão Negativa de infrações 
trabalhistas, 10.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, 18/09/2020 09:09:32 

16/09/2020 - 14:30:14 16,00 66.000.787/0001-08 Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 
editalícias conforme os itens 10.1.1 não apresentou notas fiscais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 não 
apresentou certidão especifica e simplificada, 10.3.5 não apresentou 
certidão de infrações trabalhistas 01/10/2020 15:35:11 

16/09/2020 - 14:30:23 16,79 31.556.536/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme a as clausulas 10.1.1 não apresentou contrato referente a 
atestado de capacidade técnica, 10.2.1 certidão especifica digital, 
10.3.2 prova de regularidade com o estado da sede da licitante. 
23/09/2020 12:30:37 

16/09/2020 - 14:30:38 15,80 05.658.906/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item, 10.1 Atestados de Capacidade Técnica, 10.1.2 Alvará 
Sanitário, 10.1.3 Comprovação de Autorização de Funcionamento da 
Empresa – CORRELATO Emitido pela Anvisa.10.1.4 Catalogo ou 
Folheto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.4 Ato 
constitutivo, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.2.8 Cédula de 
identidade ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos 
respectivos sócios 
se houver., 10.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), 10.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas 
Federal, 10.3.1.1 Faz parte da prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal 10.3.1.3 Faz parte da prova de regularidade para com 
a Fazenda Municipal, 10.3.3 Prova de regularidade do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 10.3.4 Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhista , 10.4.1 Balanço 
patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, 
18/09/2020 09:19:20 

16/09/2020 - 14:30:44 15,60 38.195.074/0001-01 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas nos itens 10.1.2 Alvará Sanitário Atualizado ou cadastramento 
definitivo, emitido por Órgão da Vigilância Sanitária local/sede dentro do 
prazo de validade, 10.1.4 Catalogo ou Folheto contendo informações 
técnicas do produto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.6 
Alvará de Funcionamento, 10.3.5 Certidão Negativa de infrações 
trabalhistas, 10.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, 18/09/2020 09:09:32 

16/09/2020 - 14:31:54 31,99 93.248.979/0001-00 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalicias 
conforme os itens 10.1.1 não apresentou notas fiscais e contrato 
referente ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2 não apresentou 
alvara sanitario, 10.1.3 não apresentou comprovação de Autorização de 
Funcionamento da Empresa – CORRELATO Emitido pela 
Anvisa, 10.2.1 não apresentou certidão simplificada digital e especifica 
digital,10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações 
trabalhistas, 07/10/2020 17:08:41 
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16/09/2020 - 14:31:58 15,00 66.000.787/0001-08 Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 
editalícias conforme os itens 10.1.1 não apresentou notas fiscais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 não 
apresentou certidão especifica e simplificada, 10.3.5 não apresentou 
certidão de infrações trabalhistas 01/10/2020 15:35:11 

16/09/2020 - 14:32:02 15,50 78.467.669/0001-85 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícia 
conforme a clausula 10.1.1 não apresentou notas ficais e contrato 
referente ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2 não apresentou 
Alvará Sanitário, 10.1.4 não apresentou Catalogo ou Folheto contendo 
informações técnicas do produto, 10.2.1 não apresentou certidão 
especifica digital, 10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações 
trabalhistas, 01/10/2020 15:45:08 

16/09/2020 - 14:32:08 14,50 31.556.536/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme a as clausulas 10.1.1 não apresentou contrato referente a 
atestado de capacidade técnica, 10.2.1 certidão especifica digital, 
10.3.2 prova de regularidade com o estado da sede da licitante. 
23/09/2020 12:30:37 

16/09/2020 - 14:32:21 13,90 66.000.787/0001-08 Cancelado - inabilitada no certame por não atender as exigências 
editalícias conforme os itens 10.1.1 não apresentou notas fiscais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 não 
apresentou certidão especifica e simplificada, 10.3.5 não apresentou 
certidão de infrações trabalhistas 01/10/2020 15:35:11 

16/09/2020 - 14:32:31 14,45 07.911.318/0002-54 Cancelado - inabilitada por nãoa tender as exigências editalícias, 
conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão especifica digital, 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.1.1 notas ficais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica. 23/09/2020 
10:10:20 

16/09/2020 - 14:32:32 12,00 05.658.906/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item, 10.1 Atestados de Capacidade Técnica, 10.1.2 Alvará 
Sanitário, 10.1.3 Comprovação de Autorização de Funcionamento da 
Empresa – CORRELATO Emitido pela Anvisa.10.1.4 Catalogo ou 
Folheto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.4 Ato 
constitutivo, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.2.8 Cédula de 
identidade ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos 
respectivos sócios 
se houver., 10.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), 10.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas 
Federal, 10.3.1.1 Faz parte da prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal 10.3.1.3 Faz parte da prova de regularidade para com 
a Fazenda Municipal, 10.3.3 Prova de regularidade do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 10.3.4 Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhista , 10.4.1 Balanço 
patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, 
18/09/2020 09:19:20 

16/09/2020 - 14:32:50 13,80 07.911.318/0002-54 Cancelado - inabilitada por nãoa tender as exigências editalícias, 
conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão especifica digital, 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.1.1 notas ficais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica. 23/09/2020 
10:10:20 

16/09/2020 - 14:33:05 13,79 07.911.318/0002-54 Cancelado - inabilitada por nãoa tender as exigências editalícias, 
conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão especifica digital, 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.1.1 notas ficais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica. 23/09/2020 
10:10:20 

16/09/2020 - 14:33:09 11,85 31.556.536/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme a as clausulas 10.1.1 não apresentou contrato referente a 
atestado de capacidade técnica, 10.2.1 certidão especifica digital, 
10.3.2 prova de regularidade com o estado da sede da licitante. 
23/09/2020 12:30:37 

16/09/2020 - 14:33:19 11,90 07.911.318/0002-54 Cancelado - inabilitada por nãoa tender as exigências editalícias, 
conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão especifica digital, 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.1.1 notas ficais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica. 23/09/2020 
10:10:20 

16/09/2020 - 14:33:44 11,75 07.911.318/0002-54 Cancelado - inabilitada por nãoa tender as exigências editalícias, 
conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão especifica digital, 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.1.1 notas ficais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica. 23/09/2020 
10:10:20 

16/09/2020 - 14:33:57 11,00 05.658.906/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item, 10.1 Atestados de Capacidade Técnica, 10.1.2 Alvará 
Sanitário, 10.1.3 Comprovação de Autorização de Funcionamento da 
Empresa – CORRELATO Emitido pela Anvisa.10.1.4 Catalogo ou 
Folheto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.4 Ato 
constitutivo, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.2.8 Cédula de 
identidade ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos 
respectivos sócios 
se houver., 10.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), 10.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas 
Federal, 10.3.1.1 Faz parte da prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal 10.3.1.3 Faz parte da prova de regularidade para com 
a Fazenda Municipal, 10.3.3 Prova de regularidade do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 10.3.4 Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhista , 10.4.1 Balanço 
patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, 
18/09/2020 09:19:20 

16/09/2020 - 14:34:08 10,99 07.911.318/0002-54 Cancelado - inabilitada por nãoa tender as exigências editalícias, 
conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão especifica digital, 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.1.1 notas ficais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica. 23/09/2020 
10:10:20 
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16/09/2020 - 14:34:18 10,80 05.658.906/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item, 10.1 Atestados de Capacidade Técnica, 10.1.2 Alvará 
Sanitário, 10.1.3 Comprovação de Autorização de Funcionamento da 

   Empresa – CORRELATO Emitido pela Anvisa.10.1.4 Catalogo ou 
Folheto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.4 Ato 
constitutivo, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.2.8 Cédula de 
identidade ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos 
respectivos sócios 
se houver., 10.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), 10.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas 
Federal, 10.3.1.1 Faz parte da prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal 10.3.1.3 Faz parte da prova de regularidade para com 
a Fazenda Municipal, 10.3.3 Prova de regularidade do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 10.3.4 Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhista , 10.4.1 Balanço 
patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, 
18/09/2020 09:19:20 

16/09/2020 - 14:34:27 10,65 31.556.536/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme a as clausulas 10.1.1 não apresentou contrato referente a 
atestado de capacidade técnica, 10.2.1 certidão especifica digital, 
10.3.2 prova de regularidade com o estado da sede da licitante. 
23/09/2020 12:30:37 

16/09/2020 - 14:34:38 10,40 05.658.906/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item, 10.1 Atestados de Capacidade Técnica, 10.1.2 Alvará 
Sanitário, 10.1.3 Comprovação de Autorização de Funcionamento da 
Empresa – CORRELATO Emitido pela Anvisa.10.1.4 Catalogo ou 
Folheto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.4 Ato 
constitutivo, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.2.8 Cédula de 
identidade ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos 
respectivos sócios 
se houver., 10.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), 10.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas 
Federal, 10.3.1.1 Faz parte da prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal 10.3.1.3 Faz parte da prova de regularidade para com 
a Fazenda Municipal, 10.3.3 Prova de regularidade do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 10.3.4 Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhista , 10.4.1 Balanço 
patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, 
18/09/2020 09:19:20 

16/09/2020 - 14:34:50 10,39 07.911.318/0002-54 Cancelado - inabilitada por nãoa tender as exigências editalícias, 
conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão especifica digital, 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.1.1 notas ficais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica. 23/09/2020 
10:10:20 

16/09/2020 - 14:35:05 10,25 31.556.536/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme a as clausulas 10.1.1 não apresentou contrato referente a 
atestado de capacidade técnica, 10.2.1 certidão especifica digital, 
10.3.2 prova de regularidade com o estado da sede da licitante. 
23/09/2020 12:30:37 

16/09/2020 - 14:35:11 10,00 05.658.906/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item, 10.1 Atestados de Capacidade Técnica, 10.1.2 Alvará 
Sanitário, 10.1.3 Comprovação de Autorização de Funcionamento da 
Empresa – CORRELATO Emitido pela Anvisa.10.1.4 Catalogo ou 
Folheto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.4 Ato 
constitutivo, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.2.8 Cédula de 
identidade ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos 
respectivos sócios 
se houver., 10.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), 10.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas 
Federal, 10.3.1.1 Faz parte da prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal 10.3.1.3 Faz parte da prova de regularidade para com 
a Fazenda Municipal, 10.3.3 Prova de regularidade do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 10.3.4 Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhista , 10.4.1 Balanço 
patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, 
18/09/2020 09:19:20 

16/09/2020 - 14:35:53 9,99 07.911.318/0002-54 Cancelado - inabilitada por nãoa tender as exigências editalícias, 
conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão especifica digital, 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.1.1 notas ficais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica. 23/09/2020 
10:10:20 

16/09/2020 - 14:36:04 9,60 05.658.906/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item, 10.1 Atestados de Capacidade Técnica, 10.1.2 Alvará 
Sanitário, 10.1.3 Comprovação de Autorização de Funcionamento da 
Empresa – CORRELATO Emitido pela Anvisa.10.1.4 Catalogo ou 
Folheto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.4 Ato 
constitutivo, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.2.8 Cédula de 
identidade ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos 
respectivos sócios 
se houver., 10.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), 10.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas 
Federal, 10.3.1.1 Faz parte da prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal 10.3.1.3 Faz parte da prova de regularidade para com 
a Fazenda Municipal, 10.3.3 Prova de regularidade do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 10.3.4 Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhista , 10.4.1 Balanço 
patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, 
18/09/2020 09:19:20 

16/09/2020 - 14:36:07 84,00 39.808.530/0001-04 Válido 
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16/09/2020 - 14:36:46 9,59 31.556.536/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme a as clausulas 10.1.1 não apresentou contrato referente a 
atestado de capacidade técnica, 10.2.1 certidão especifica digital, 
10.3.2 prova de regularidade com o estado da sede da licitante. 

   23/09/2020 12:30:37 

16/09/2020 - 14:37:03 9,40 05.658.906/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item, 10.1 Atestados de Capacidade Técnica, 10.1.2 Alvará 
Sanitário, 10.1.3 Comprovação de Autorização de Funcionamento da 
Empresa – CORRELATO Emitido pela Anvisa.10.1.4 Catalogo ou 
Folheto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.4 Ato 
constitutivo, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.2.8 Cédula de 
identidade ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos 
respectivos sócios 
se houver., 10.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), 10.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas 
Federal, 10.3.1.1 Faz parte da prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal 10.3.1.3 Faz parte da prova de regularidade para com 
a Fazenda Municipal, 10.3.3 Prova de regularidade do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 10.3.4 Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhista , 10.4.1 Balanço 
patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, 
18/09/2020 09:19:20 

16/09/2020 - 14:37:11 26,00 32.651.599/0001-10 Cancelado - INABILITADA POR NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS 
EDITALICIAS CONFORME OS ITENS, 10.1.1 NÃO APRESENTOU 
NOTAS FISCAIS E CONTRATOS REFERENTE AOS ATESTADOS DE 
CAPACIDADE TÉCNICA, 10.1.3 NÃO apresentou Comprovação de 
Autorização de Funcionamento da Empresa – CORRELATO, 10.1.4 
não apresentou catalogo ou Folheto contendo informações técnicas do 
produto, 10.2.1 não apresentou certidão simplificada e especifica, 
10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações trabalhista, 
06/10/2020 17:26:29 

16/09/2020 - 14:37:26 9,38 07.911.318/0002-54 Cancelado - inabilitada por nãoa tender as exigências editalícias, 
conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão especifica digital, 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.1.1 notas ficais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica. 23/09/2020 
10:10:20 

16/09/2020 - 14:37:32 9,00 38.195.074/0001-01 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas nos itens 10.1.2 Alvará Sanitário Atualizado ou cadastramento 
definitivo, emitido por Órgão da Vigilância Sanitária local/sede dentro do 
prazo de validade, 10.1.4 Catalogo ou Folheto contendo informações 
técnicas do produto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.6 
Alvará de Funcionamento, 10.3.5 Certidão Negativa de infrações 
trabalhistas, 10.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, 18/09/2020 09:09:32 

16/09/2020 - 14:37:41 8,99 31.556.536/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme a as clausulas 10.1.1 não apresentou contrato referente a 
atestado de capacidade técnica, 10.2.1 certidão especifica digital, 
10.3.2 prova de regularidade com o estado da sede da licitante. 
23/09/2020 12:30:37 

16/09/2020 - 14:37:50 8,90 05.658.906/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item, 10.1 Atestados de Capacidade Técnica, 10.1.2 Alvará 
Sanitário, 10.1.3 Comprovação de Autorização de Funcionamento da 
Empresa – CORRELATO Emitido pela Anvisa.10.1.4 Catalogo ou 
Folheto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.4 Ato 
constitutivo, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.2.8 Cédula de 
identidade ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos 
respectivos sócios 
se houver., 10.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), 10.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas 
Federal, 10.3.1.1 Faz parte da prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal 10.3.1.3 Faz parte da prova de regularidade para com 
a Fazenda Municipal, 10.3.3 Prova de regularidade do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 10.3.4 Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhista , 10.4.1 Balanço 
patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, 
18/09/2020 09:19:20 

16/09/2020 - 14:37:53 29,99 14.012.375/0001-86 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme o item 10.1.1 não apresentou notas fiscais e contato referente 
ao atestado , 10.2.1 não apresentou certidão simplificada e especifica, 
10.3.5 certidão negativa de infrações trabalhistas 06/10/2020 17:39:44 

16/09/2020 - 14:38:08 8,89 07.911.318/0002-54 Cancelado - inabilitada por nãoa tender as exigências editalícias, 
conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão especifica digital, 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.1.1 notas ficais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica. 23/09/2020 
10:10:20 

16/09/2020 - 14:38:28 8,80 05.658.906/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item, 10.1 Atestados de Capacidade Técnica, 10.1.2 Alvará 
Sanitário, 10.1.3 Comprovação de Autorização de Funcionamento da 
Empresa – CORRELATO Emitido pela Anvisa.10.1.4 Catalogo ou 
Folheto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.4 Ato 
constitutivo, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.2.8 Cédula de 
identidade ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos 
respectivos sócios 
se houver., 10.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), 10.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas 
Federal, 10.3.1.1 Faz parte da prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal 10.3.1.3 Faz parte da prova de regularidade para com 
a Fazenda Municipal, 10.3.3 Prova de regularidade do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 10.3.4 Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhista , 10.4.1 Balanço 
patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, 
18/09/2020 09:19:20 

16/09/2020 - 14:39:39 83,50 39.808.530/0001-04 Válido 
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16/09/2020 - 14:39:39 8,79 07.911.318/0002-54 Cancelado - inabilitada por nãoa tender as exigências editalícias, 
conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão especifica digital, 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.1.1 notas ficais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica. 23/09/2020 

   10:10:20 

16/09/2020 - 14:39:44 8,91 31.556.536/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
conforme a as clausulas 10.1.1 não apresentou contrato referente a 
atestado de capacidade técnica, 10.2.1 certidão especifica digital, 
10.3.2 prova de regularidade com o estado da sede da licitante. 
23/09/2020 12:30:37 

16/09/2020 - 14:40:17 8,60 05.658.906/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item, 10.1 Atestados de Capacidade Técnica, 10.1.2 Alvará 
Sanitário, 10.1.3 Comprovação de Autorização de Funcionamento da 
Empresa – CORRELATO Emitido pela Anvisa.10.1.4 Catalogo ou 
Folheto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.4 Ato 
constitutivo, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.2.8 Cédula de 
identidade ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos 
respectivos sócios 
se houver., 10.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), 10.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas 
Federal, 10.3.1.1 Faz parte da prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal 10.3.1.3 Faz parte da prova de regularidade para com 
a Fazenda Municipal, 10.3.3 Prova de regularidade do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 10.3.4 Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhista , 10.4.1 Balanço 
patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, 
18/09/2020 09:19:20 

16/09/2020 - 14:40:31 8,59 07.911.318/0002-54 Cancelado - inabilitada por nãoa tender as exigências editalícias, 
conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão especifica digital, 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.1.1 notas ficais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica. 23/09/2020 
10:10:20 

16/09/2020 - 14:40:56 8,40 05.658.906/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item, 10.1 Atestados de Capacidade Técnica, 10.1.2 Alvará 
Sanitário, 10.1.3 Comprovação de Autorização de Funcionamento da 
Empresa – CORRELATO Emitido pela Anvisa.10.1.4 Catalogo ou 
Folheto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.4 Ato 
constitutivo, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.2.8 Cédula de 
identidade ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos 
respectivos sócios 
se houver., 10.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), 10.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas 
Federal, 10.3.1.1 Faz parte da prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal 10.3.1.3 Faz parte da prova de regularidade para com 
a Fazenda Municipal, 10.3.3 Prova de regularidade do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 10.3.4 Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhista , 10.4.1 Balanço 
patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, 
18/09/2020 09:19:20 

16/09/2020 - 14:41:18 8,39 07.911.318/0002-54 Cancelado - inabilitada por nãoa tender as exigências editalícias, 
conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão especifica digital, 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.1.1 notas ficais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica. 23/09/2020 
10:10:20 

16/09/2020 - 14:41:29 8,20 05.658.906/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item, 10.1 Atestados de Capacidade Técnica, 10.1.2 Alvará 
Sanitário, 10.1.3 Comprovação de Autorização de Funcionamento da 
Empresa – CORRELATO Emitido pela Anvisa.10.1.4 Catalogo ou 
Folheto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.4 Ato 
constitutivo, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.2.8 Cédula de 
identidade ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos 
respectivos sócios 
se houver., 10.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), 10.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas 
Federal, 10.3.1.1 Faz parte da prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal 10.3.1.3 Faz parte da prova de regularidade para com 
a Fazenda Municipal, 10.3.3 Prova de regularidade do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 10.3.4 Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhista , 10.4.1 Balanço 
patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, 
18/09/2020 09:19:20 

16/09/2020 - 14:41:46 8,00 38.195.074/0001-01 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas nos itens 10.1.2 Alvará Sanitário Atualizado ou cadastramento 
definitivo, emitido por Órgão da Vigilância Sanitária local/sede dentro do 
prazo de validade, 10.1.4 Catalogo ou Folheto contendo informações 
técnicas do produto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.6 
Alvará de Funcionamento, 10.3.5 Certidão Negativa de infrações 
trabalhistas, 10.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, 18/09/2020 09:09:32 
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16/09/2020 - 14:42:05 7,98 05.658.906/0001-11 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas no item, 10.1 Atestados de Capacidade Técnica, 10.1.2 Alvará 
Sanitário, 10.1.3 Comprovação de Autorização de Funcionamento da 

   Empresa – CORRELATO Emitido pela Anvisa.10.1.4 Catalogo ou 
Folheto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.4 Ato 
constitutivo, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.2.8 Cédula de 
identidade ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos 
respectivos sócios 
se houver., 10.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), 10.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas 
Federal, 10.3.1.1 Faz parte da prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal 10.3.1.3 Faz parte da prova de regularidade para com 
a Fazenda Municipal, 10.3.3 Prova de regularidade do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 10.3.4 Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhista , 10.4.1 Balanço 
patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, 
18/09/2020 09:19:20 

16/09/2020 - 14:42:30 8,19 07.911.318/0002-54 Cancelado - inabilitada por nãoa tender as exigências editalícias, 
conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão especifica digital, 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.1.1 notas ficais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica. 23/09/2020 
10:10:20 

16/09/2020 - 14:43:29 42,00 07.332.016/0001-40 Válido 

16/09/2020 - 14:44:45 7,95 38.195.074/0001-01 Cancelado - inabilitada por não atender as exigências editalícias 
previstas nos itens 10.1.2 Alvará Sanitário Atualizado ou cadastramento 
definitivo, emitido por Órgão da Vigilância Sanitária local/sede dentro do 
prazo de validade, 10.1.4 Catalogo ou Folheto contendo informações 
técnicas do produto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.6 
Alvará de Funcionamento, 10.3.5 Certidão Negativa de infrações 
trabalhistas, 10.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, 18/09/2020 09:09:32 

16/09/2020 - 14:45:33 7,99 07.911.318/0002-54 Cancelado - inabilitada por nãoa tender as exigências editalícias, 
conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão especifica digital, 
10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.1.1 notas ficais e 
contrato referente ao atestado de capacidade técnica. 23/09/2020 
10:10:20 

 

Arquivos Enviados pelos Fornecedores 

Item Data/Hora Enviado por Arquivo 

0001 16/09/2020 - 16:07:27 38.195.074/0001-01  

 
 

Inabilitados  

Data Fornecedor CNPJ Detalhe 

18/09/2020 - 09:09:32 MC INTERNACIONAL 38.195.074/0001-01 Abrangendo todo o processo 

inabilitada por não atender as exigências editalícias previstas nos itens 10.1.2 Alvará Sanitário Atualizado ou cadastramento definitivo, emitido por Órgão da Vigilância Sanitária 
local/sede dentro do prazo de validade, 10.1.4 Catalogo ou Folheto contendo informações técnicas do produto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.6 Alvará de 
Funcionamento, 10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

 

18/09/2020 - 09:19:20 GOYAZES 
BIOTECNOLOGIA LTDA 

 

05.658.906/0001-11 Abrangendo todo o processo 

 

inabilitada por não atender as exigências editalícias previstas no item, 10.1 Atestados de Capacidade Técnica, 10.1.2 Alvará Sanitário, 10.1.3 Comprovação de Autorização de 
Funcionamento da Empresa – CORRELATO Emitido pela Anvisa.10.1.4 Catalogo ou Folheto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 10.2.4 Ato constitutivo, 10.2.6 Alvará de 
Funcionamento, 10.2.8 Cédula de identidade ou Documento equivalente do (s) proprietário (s) e dos respectivos sócios 
se houver., 10.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 10.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, 10.3.1.1 Faz parte da prova 
de regularidade para com a Fazenda Federal 10.3.1.3 Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, 10.3.3 Prova de regularidade do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), 10.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT 10.3.5 Certidão Negativa de infrações 
trabalhista , 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, 

 

23/09/2020 - 10:10:20 GALAXY 07.911.318/0002-54 Abrangendo todo o processo 
PARTICIPACOES,IMPORTACAO 
E EXPORTACAO LTDA 

 

inabilitada por nãoa tender as exigências editalícias, conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão especifica digital, 10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.1.1 
notas ficais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica. 

 

23/09/2020 - 12:30:37 DL DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI 

 

31.556.536/0001-11 Abrangendo todo o processo 

 

inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme a as clausulas 10.1.1 não apresentou contrato referente a atestado de capacidade técnica, 10.2.1 certidão 
especifica digital, 10.3.2 prova de regularidade com o estado da sede da licitante. 

 

01/10/2020 - 15:35:11 Wama Produtos Para 
Laboratório Ltda 

 

66.000.787/0001-08 Abrangendo todo o processo 

 

inabilitada no certame por não atender as exigências editalícias conforme os itens 10.1.1 não apresentou notas fiscais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 
10.2.1 não apresentou certidão especifica e simplificada, 10.3.5 não apresentou certidão de infrações trabalhistas 

 

01/10/2020 - 15:45:08 VERMONTH IMPORTAÇÃO 
E COMÉRCIO EIRELI 

 

78.467.669/0001-85 Abrangendo todo o processo 

 

inabilitada por não atender as exigências editalícia conforme a clausula 10.1.1 não apresentou notas ficais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2 não 
apresentou Alvará Sanitário, 10.1.4 não apresentou Catalogo ou Folheto contendo informações técnicas do produto, 10.2.1 não apresentou certidão especifica digital, 10.3.5 não 
apresentou certidão negativa de infrações trabalhistas, 

 

01/10/2020 - 16:13:45 RENOVA MEDICAL 
INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICOS 

 

31.047.312/0001-84 Abrangendo todo o processo 

 

inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.4.2 não apresentou Certidão de Falência e Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo Fórum 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
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01/10/2020 - 16:45:56 Kemparts Comercio 
Internacional de Produtos 
Quimicos Médicos e 
Farmaceuticos 

10.904.607/0001-50 Abrangendo todo o processo 

 

inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme os itens 10.1 não apresentou atestado de capacidade técncia, 10.1.1 não apresentou notas ficais e contrato dos 
atestados do capacidade técnica, 10.2.1 não apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.3.5 certidão negativa de infrações trabalhistas, 10.4.1 não apresentou 
Balanço patrimonial, 10.4.2 não apresentou certidão negativa de falência 

 

06/10/2020 - 17:26:29 AP DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 

 

32.651.599/0001-10 Abrangendo todo o processo 

 

INABILITADA POR NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME OS ITENS, 10.1.1 NÃO APRESENTOU NOTAS FISCAIS E CONTRATOS REFERENTE AOS 
ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, 10.1.3 NÃO apresentou Comprovação de Autorização de Funcionamento da Empresa – CORRELATO, 10.1.4 não apresentou 
catalogo ou Folheto contendo informações técnicas do produto, 10.2.1 não apresentou certidão simplificada e especifica, 10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações 
trabalhista, 

 

06/10/2020 - 17:39:44 bmi prosper eireli epp 14.012.375/0001-86 Abrangendo todo o processo 
 

inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.1.1 não apresentou notas fiscais e contato referente ao atestado , 10.2.1 não apresentou certidão 
simplificada e especifica, 10.3.5 certidão negativa de infrações trabalhistas 

 

07/10/2020 - 16:32:42 BIO DIAGNOSTICA 
DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES E 
LABORATORIAIS LTDA 

 

11.872.436/0001-97 Abrangendo todo o processo 

 

Inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme as clausulas 10.1.1 não apresentou notas fiscais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 
certidão especifica digital, 
10.3.5 certidão negativa de infrações trabalhista, 

 

07/10/2020 - 17:08:41 Bio-Med Produtos Médicos e 
Hospitalares Ltda 

 

93.248.979/0001-00 Abrangendo todo o processo 

 

inabilitada por não atender as exigências editalicias conforme os itens 10.1.1 não apresentou notas fiscais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2 não 
apresentou alvara sanitario, 10.1.3 não apresentou comprovação de Autorização de Funcionamento da Empresa – CORRELATO Emitido pela 
Anvisa, 10.2.1 não apresentou certidão simplificada digital e especifica digital,10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações trabalhistas, 

 

07/10/2020 - 17:36:28 Medlevensohn Comércio e 
Representações de Produtos 
Hospitalares Ltda 

 

05.343.029/0001-90 Abrangendo todo o processo 

 

inabilitada por não atender as exigências editalícias de acordo com o item, 10.1.1 não apresentou notas fiscais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 não 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações trabalhistas, 

 

08/10/2020 - 09:27:37 SELETIVA BRASIL 
COMERCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI 

 

22.940.212/0001-91 Abrangendo todo o processo 

 

inabilitada por não atender as exigências editalícias de acordo com o item 10.1.1 não apresentou notas e contratos referente ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2não 
apresentou alvara sanitario , 10.2.1 não apresentou certidão simplificada e especifica digital. 

 

08/10/2020 - 10:22:22 LANG E FILHOS MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA - EPP 

 

33.175.084/0001-53 Abrangendo todo o processo 

 

inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item, 10.1.1 não apresentou contrato e nota fiscal referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 não 
apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações trabalhistas. 

 

08/10/2020 - 10:55:27 P P F COMERCIO E 
SERVICO EIRELI ME 

 

07.606.575/0001-00 Abrangendo todo o processo 

 

inabilitada por não atender as exigências editalícias, conforme item 10.1.1 não apresentou notas fiscais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2 não 
apresentou alvará sanitario, 10.1.3 não apresentou Comprovação de Autorização de Funcionamento da Empresa – CORRELATO Emitido pela 
Anvisa., 10.1.4 não apresentou catalogo, 10.2.1 não apresentou certidão simplifica da e especifica digital 

 

08/10/2020 - 11:44:19 P.R.N SILVA COMÉRCIO DE 
MATERIAIS 
HOSPITALARES 

 

03.156.192/0001-18 Abrangendo todo o processo 

 

inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão simplificada e especifica digital. 

 

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões 
Prazos 

Intenção de Recurso Recurso Contrarazão 

08/10/2020 - 16:30 - - - - 

 
0001 - Kit teste rápido para diagnostico de Covid19, através de 
metodologia de imunocromatografia, destinado à detecção 
qualitativa individual de anticorpos fase inicial (lgM) como na 
tardia (lgG) para Coronavírus. Podendo ser utilizado em amostra 
de sangue, soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar. 
Sensibilidade acima de 86,4% e especificidade acima de 98,5%. A 
embalagem deve conter número de registro, lote e prazo de 
validade com no mínimo 180 dias 
- Resultado: 15 minutos Intenções de Recurso 
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento 
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07.911.318/0002-54 16/09/2020 - 21:23:42 Prezados, temos intenção de recurso. Ao analisar 
documentos observamos que declarações sem 
assinaturas e ainda Empresa teve abertura a mesno de 
30 dias, assim sendo assim a mesma não tem 
documentação da ANVISA, documentos minimos 
exigidos para comercialização do produto ora licitado. 

Indeferido 

07.332.016/0001-40 17/09/2020 - 10:50:20 pedimos comprovacão de preço. já que o preço está 
inexequível, por apresentar valor até 30 % inferior a 
média dos preços ofertados. 

Indeferido 

07.911.318/0002-54 17/09/2020 - 11:38:43 Prezados, observamos também que a empresa não 
apresentou atestado de capacidade técnica exigido no 
edital: 10.1 Atestados de Capacidade Técnica, 
mediante apresentação de comprovante de aptidão 
para 
fornecimento pertinente e compatível em características 
e quantidades e prazos com o objeto da 

Indeferido 

31.556.536/0001-11 23/09/2020 - 15:20:07 Declaramos intenção de recurso por nossa inabilitação 
pois atendermos toda as exigências editalícias, as 
clausulas (atestado de capacidade técnica, 10.2.1 
certidão especifica digital, 10.3.2 prova de regularidade 
com o estado da sede da licitante, como pode ser 
verificada anexada no sistema. e pedimos 
reconsideração. 

Indeferido 

07.911.318/0002-54 28/09/2020 - 17:09:06 Boa Tarde! Prezados Senhores, temos intenção de 
recurso por não concordar com nossa desabilitação 
uma vez que encaminhamos toda documentação 
exigida no edital. 

Indeferido 

07.911.318/0002-54 28/09/2020 - 17:17:25 Complementando: Observamos que a Galaxy 
apresentou mais documentos que a empresa Declarada 
vencedora: WAMA, onde voces habiitando a mesma 
estão honerando os cofres publicos, pois, a diferença e 
muito expressiva. 

Indeferido 

 
 

Chat  

Data Apelido Frase 

10/09/2020 - 19:45 Sistema Conforme Art. 4º-G da MPV 926/2020, nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou 
presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 
emergência de que trata esta Lei, (cont.) 

10/09/2020 - 19:45 Sistema os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Parágrafo 1º Quando o prazo original 
de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente. 

16/09/2020 - 14:12:27 Pregoeiro BOA TARDE SENHORES LICITANTES VAMOS DAR INICIO A SESSÃO 

16/09/2020 - 14:12:58 Pregoeiro PEÇO A TODOS QUE FIQUEM ATENTOS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS E DE SEUS ANEXOS 

16/09/2020 - 14:13:01 Sistema O processo está em fase de análise das propostas 

16/09/2020 - 14:20:07 Sistema O item 0001 teve uma proposta de valor unitário R$ 500,00 cancelado pelo pregoeiro. 

16/09/2020 - 14:20:07 Sistema Motivo: NÃO ATENDEU AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS CONFORME O ITEM 7.9.O prazo de validade da 
proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

16/09/2020 - 14:20:41 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto 

16/09/2020 - 14:20:42 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 

16/09/2020 - 14:20:42 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será 
desconsiderado. 

16/09/2020 - 14:20:42 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances 
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos 
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. 

16/09/2020 - 14:21:22 Pregoeiro ATENÇÃO SENHORES LICITANTES VAMOS DAR INICIO A FASE DE LANCES 

16/09/2020 - 14:22:48 Pregoeiro PEÇO QUE SE ATENTEM A FORMULAÇÃO DE SEUS LANCES PARA QUE NÃO HAJA PREJUÍZOS 
PARA AMBAS AS PARTES 

16/09/2020 - 14:23:25 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. 

16/09/2020 - 14:23:25 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

16/09/2020 - 14:34:05 Pregoeiro PEÇO QUE TENHAM ATENÇÃO AOS LANCES OFERTADOS 

16/09/2020 - 14:40:34 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 39,99 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu 
registro. 

16/09/2020 - 14:43:04 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 39,99 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro. 

16/09/2020 - 14:47:34 Sistema O item 0001 foi encerrado. 

16/09/2020 - 14:48:06 Sistema O item 0001 teve como arrematante MC INTERNACIONAL - MEI com valor unitário de R$ 7,95 e marca --. 

16/09/2020 - 14:48:06 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38. 

16/09/2020 - 14:49:26 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/09/2020 às 16:50. 

16/09/2020 - 16:07:27 Sistema Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo. 

16/09/2020 - 21:23:42 Sistema O fornecedor GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Ltda/Eireli declarou 
intenção de recurso para o item 0001. 

17/09/2020 - 08:00:25 Pregoeiro devido a falta na rede de internet no dia 16 não conseguimos dar prosseguimento ao processo 

17/09/2020 - 08:01:08 Pregoeiro no entanto remarco a sessão para amanha dia 18 de setembro as 08:30 
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17/09/2020 - 10:50:20 Sistema O fornecedor Casmed Com. de Art. medicos e Medicamentos Hosp. ltda. me - Ltda/Eireli declarou intenção 
de recurso para o item 0001. 

17/09/2020 - 11:38:43 Sistema O fornecedor GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Ltda/Eireli declarou 
intenção de recurso para o item 0001. 

18/09/2020 - 08:35:14 Pregoeiro bom dia senhores licitantes 

18/09/2020 - 08:50:41 Pregoeiro vamos dar prosseguimento 

18/09/2020 - 09:09:32 Sistema O fornecedor MC INTERNACIONAL foi inabilitado no processo. 

18/09/2020 - 09:09:32 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias previstas nos itens 10.1.2 Alvará Sanitário 
Atualizado ou cadastramento definitivo, emitido por Órgão da Vigilância Sanitária local/sede dentro do prazo 
de validade, 10.1.4 Catalogo ou Folheto contendo informações técnicas do produto, 10.2.1 Certidão 
Simplificada e especifica, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.3.5 Certidão Negativa de infrações 
trabalhistas, 10.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

18/09/2020 - 09:09:32 Sistema O fornecedor MC INTERNACIONAL foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

18/09/2020 - 09:09:32 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias previstas nos itens 10.1.2 Alvará Sanitário 
Atualizado ou cadastramento definitivo, emitido por Órgão da Vigilância Sanitária local/sede dentro do prazo 
de validade, 10.1.4 Catalogo ou Folheto contendo informações técnicas do produto, 10.2.1 Certidão 
Simplificada e especifica, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.3.5 Certidão Negativa de infrações 
trabalhistas, 10.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

18/09/2020 - 09:09:32 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA com valor unitário de R$ 7,98 
e marca Acro COVID IGG/IGM - Kit com 25 testes. 

18/09/2020 - 09:19:20 Sistema O fornecedor GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA foi inabilitado no processo. 

18/09/2020 - 09:19:20 Sistema O fornecedor GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

18/09/2020 - 09:19:20 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA com valor unitário de R$ 7,99 e marca Cepalab/Hightop /586/587-21928. 

18/09/2020 - 09:19:21 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias previstas no item, 10.1 Atestados de Capacidade 
Técnica, 10.1.2 Alvará Sanitário, 10.1.3 Comprovação de Autorização de Funcionamento da Empresa – 
CORRELATO Emitido pela Anvisa.10.1.4 Catalogo ou Folheto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 
10.2.4 Ato constitutivo, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.2.8 Cédula de identidade ou Documento 
equivalente do (s) proprietário (s) e dos respectivos sócios se houver., 10.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 10.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, 10.3.1.1 
Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal 10.3.1.3 Faz parte da prova de regularidade 
para com a Fazenda Municipal, 10.3.3 Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), 10.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da 
CNDT 10.3.5 Certidão Negativa de... (CONTINUA) 

18/09/2020 - 09:19:21 Sistema (CONT. 1) infrações trabalhista , 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência e Recuperação 
Judicial, 

18/09/2020 - 09:19:21 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias previstas no item, 10.1 Atestados de Capacidade 
Técnica, 10.1.2 Alvará Sanitário, 10.1.3 Comprovação de Autorização de Funcionamento da Empresa – 
CORRELATO Emitido pela Anvisa.10.1.4 Catalogo ou Folheto, 10.2.1 Certidão Simplificada e especifica, 
10.2.4 Ato constitutivo, 10.2.6 Alvará de Funcionamento, 10.2.8 Cédula de identidade ou Documento 
equivalente do (s) proprietário (s) e dos respectivos sócios se houver., 10.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 10.3.2 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, 10.3.1.1 
Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal 10.3.1.3 Faz parte da prova de regularidade 
para com a Fazenda Municipal, 10.3.3 Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), 10.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da 
CNDT 10.3.5 Certidão Negativa de... (CONTINUA) 

18/09/2020 - 09:19:21 Sistema (CONT. 1) infrações trabalhista , 10.4.1 Balanço patrimonial, 10.4.2 Certidão de Falência e Recuperação 
Judicial, 

18/09/2020 - 11:31:56 Pregoeiro senhores licitantes suspendo a sessão e remarco a sessão para segunda feira 21 de setembro de 2020, as 
09:00 

21/09/2020 - 09:13:36 Pregoeiro bom dia senhores licitantes 

21/09/2020 - 11:42:31 Pregoeiro senhores licitantes suspendo a sessão para amanhã 17 de setembro as 09:00 

22/09/2020 - 09:25:01 Pregoeiro senhores licitantes devido o equivoco na data remarco a sessão para amanha 23 de setembro de 2020 as 
08:00 

23/09/2020 - 08:50:14 Pregoeiro BOM DIA SENHORES LICITANTES 

23/09/2020 - 08:50:36 Pregoeiro VAMOS DAR PROSSEGUIMENTO 

23/09/2020 - 08:50:45 Pregoeiro AO CERTAME 

23/09/2020 - 10:10:20 Sistema O fornecedor GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi inabilitado no processo. 

23/09/2020 - 10:10:20 Sistema O fornecedor GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi inabilitado para o item 
0001 pelo pregoeiro. 

23/09/2020 - 10:10:20 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com valor 
unitário de R$ 8,91 e marca TESTE RAPIDO COVID-19 15 MINUTOS NUTRIEX. 

23/09/2020 - 10:10:21 Sistema Motivo: inabilitada por nãoa tender as exigências editalícias, conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão 
especifica digital, 10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.1.1 notas ficais e contrato referente 
ao atestado de capacidade técnica. 

23/09/2020 - 10:10:21 Sistema Motivo: inabilitada por nãoa tender as exigências editalícias, conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão 
especifica digital, 10.3.5 Certidão Negativa de infrações trabalhistas, 10.1.1 notas ficais e contrato referente 
ao atestado de capacidade técnica. 

23/09/2020 - 12:30:37 Sistema O fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI foi inabilitado no processo. 

23/09/2020 - 12:30:37 Sistema O fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo 
pregoeiro. 

23/09/2020 - 12:30:37 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Wama Produtos Para Laboratório Ltda com valor unitário de R$ 
13,90 e marca IMUNO RAPIDO - COVID-19 IGG/IGM. 

23/09/2020 - 12:30:38 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme a as clausulas 10.1.1 não apresentou 
contrato referente a atestado de capacidade técnica, 10.2.1 certidão especifica digital, 10.3.2 prova de 
regularidade com o estado da sede da licitante. 



Página 15 de 18  

23/09/2020 - 12:30:38 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme a as clausulas 10.1.1 não apresentou 
contrato referente a atestado de capacidade técnica, 10.2.1 certidão especifica digital, 10.3.2 prova de 
regularidade com o estado da sede da licitante. 

23/09/2020 - 15:20:07 Sistema O fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso 
para o item 0001. 

23/09/2020 - 17:46:04 Pregoeiro SENHORES LICITANTES SUSPENDO A SESSÃO E REMARCO PARA 23 DE SETEMBRO AS 15:00 

23/09/2020 - 17:58:14 Pregoeiro RETIFICO A DATA CORRETA E 24 DE SETEMBRO 

28/09/2020 - 17:09:06 Sistema O fornecedor GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Ltda/Eireli declarou 
intenção de recurso para o item 0001. 

28/09/2020 - 17:17:25 Sistema O fornecedor GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Ltda/Eireli declarou 
intenção de recurso para o item 0001. 

30/09/2020 - 12:11:25 Pregoeiro senhores licitantes remarco a sessão para o dia 01 de outubro de 2020 as 15:00h 

01/10/2020 - 15:01:38 Pregoeiro boa tarde senhores licitantes 

01/10/2020 - 15:01:59 Pregoeiro vamos dar prosseguimento ao pregão 

01/10/2020 - 15:35:11 Sistema O fornecedor Wama Produtos Para Laboratório Ltda foi inabilitado no processo. 

01/10/2020 - 15:35:11 Sistema Motivo: inabilitada no certame por não atender as exigências editalícias conforme os itens 10.1.1 não 
apresentou notas fiscais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 não apresentou 
certidão especifica e simplificada, 10.3.5 não apresentou certidão de infrações trabalhistas 

01/10/2020 - 15:35:11 Sistema O fornecedor Wama Produtos Para Laboratório Ltda foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

01/10/2020 - 15:35:11 Sistema Motivo: inabilitada no certame por não atender as exigências editalícias conforme os itens 10.1.1 não 
apresentou notas fiscais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 não apresentou 
certidão especifica e simplificada, 10.3.5 não apresentou certidão de infrações trabalhistas 

01/10/2020 - 15:35:11 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante VERMONTH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI com valor 
unitário de R$ 15,50 e marca Leccurate SARS-COV2. 

01/10/2020 - 15:45:08 Sistema O fornecedor VERMONTH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI foi inabilitado no processo. 

01/10/2020 - 15:45:08 Sistema O fornecedor VERMONTH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo 
pregoeiro. 

01/10/2020 - 15:45:08 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante RENOVA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS com valor unitário de R$ 19,84 e marca Lepu Medical Tecnology (Beijing). 

01/10/2020 - 15:45:09 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícia conforme a clausula 10.1.1 não apresentou notas 
ficais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2 não apresentou Alvará Sanitário, 10.1.4 
não apresentou Catalogo ou Folheto contendo informações técnicas do produto, 10.2.1 não apresentou 
certidão especifica digital, 10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações trabalhistas, 

01/10/2020 - 15:45:09 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícia conforme a clausula 10.1.1 não apresentou notas 
ficais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2 não apresentou Alvará Sanitário, 10.1.4 
não apresentou Catalogo ou Folheto contendo informações técnicas do produto, 10.2.1 não apresentou 
certidão especifica digital, 10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações trabalhistas, 

01/10/2020 - 16:13:45 Sistema O fornecedor RENOVA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS foi inabilitado no 
processo. 

01/10/2020 - 16:13:45 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.4.2 não apresentou Certidão 
de Falência e Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo Fórum distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 

01/10/2020 - 16:13:45 Sistema O fornecedor RENOVA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS foi inabilitado para 
o item 0001 pelo pregoeiro. 

01/10/2020 - 16:13:45 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.4.2 não apresentou Certidão 
de Falência e Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo Fórum distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 

01/10/2020 - 16:13:45 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Kemparts Comercio Internacional de Produtos Quimicos Médicos e 
Farmaceuticos com valor unitário de R$ 22,56 e marca LECCURATE. 

01/10/2020 - 16:45:56 Sistema O fornecedor Kemparts Comercio Internacional de Produtos Quimicos Médicos e Farmaceuticos foi 
inabilitado no processo. 

01/10/2020 - 16:45:56 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme os itens 10.1 não apresentou atestado 
de capacidade técncia, 10.1.1 não apresentou notas ficais e contrato dos atestados do capacidade técnica, 
10.2.1 não apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.3.5 certidão negativa de infrações 
trabalhistas, 10.4.1 não apresentou Balanço patrimonial, 10.4.2 não apresentou certidão negativa de falência 

01/10/2020 - 16:45:56 Sistema O fornecedor Kemparts Comercio Internacional de Produtos Quimicos Médicos e Farmaceuticos foi 
inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

01/10/2020 - 16:45:56 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com valor 
unitário de R$ 26,00 e marca KIT TESTE COVID-19/ANVISA:81823880029. 

01/10/2020 - 16:45:57 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme os itens 10.1 não apresentou atestado 
de capacidade técncia, 10.1.1 não apresentou notas ficais e contrato dos atestados do capacidade técnica, 
10.2.1 não apresentou certidão simplificada e especifica digital, 10.3.5 certidão negativa de infrações 
trabalhistas, 10.4.1 não apresentou Balanço patrimonial, 10.4.2 não apresentou certidão negativa de falência 

05/10/2020 - 08:39:47 Pregoeiro devido problemas de internet, remarco a sessão para amanhâ as 09:00 

06/10/2020 - 09:09:01 Pregoeiro bom dia senhores licitantes 

06/10/2020 - 09:09:12 Pregoeiro vamos dar prosseguimento a sessão 

06/10/2020 - 12:03:16 Pregoeiro SENHORES LICITANTES INFORMAMOS QUE AINDA ESTAMOS ANALISANDO OS DOCUMENTOS DAS 
EMPRESAS 

06/10/2020 - 12:03:56 Pregoeiro SIREI SUSPENDER E REABRIR AS 16:00H 

06/10/2020 - 16:20:39 Pregoeiro OLA VAMOSDAR PROSSEGUIMENTO 

06/10/2020 - 17:26:29 Sistema O fornecedor AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado no processo. 
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06/10/2020 - 17:26:29 Sistema Motivo: INABILITADA POR NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME OS ITENS, 10.1.1 
NÃO APRESENTOU NOTAS FISCAIS E CONTRATOS REFERENTE AOS ATESTADOS DE CAPACIDADE 

  TÉCNICA, 10.1.3 NÃO apresentou Comprovação de Autorização de Funcionamento da Empresa – 
CORRELATO, 10.1.4 não apresentou catalogo ou Folheto contendo informações técnicas do produto, 10.2.1 
não apresentou certidão simplificada e especifica, 10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações 
trabalhista, 

06/10/2020 - 17:26:29 Sistema O fornecedor AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo 
pregoeiro. 

06/10/2020 - 17:26:29 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante bmi prosper eireli epp com valor unitário de R$ 29,99 e marca 
LEPU - TESTE PARA ANTICORPOS DE SARS-COV. 

06/10/2020 - 17:26:30 Sistema Motivo: INABILITADA POR NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS EDITALICIAS CONFORME OS ITENS, 10.1.1 
NÃO APRESENTOU NOTAS FISCAIS E CONTRATOS REFERENTE AOS ATESTADOS DE CAPACIDADE 
TÉCNICA, 10.1.3 NÃO apresentou Comprovação de Autorização de Funcionamento da Empresa – 
CORRELATO, 10.1.4 não apresentou catalogo ou Folheto contendo informações técnicas do produto, 10.2.1 
não apresentou certidão simplificada e especifica, 10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações 
trabalhista, 

06/10/2020 - 17:39:44 Sistema O fornecedor bmi prosper eireli epp foi inabilitado no processo. 

06/10/2020 - 17:39:44 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.1.1 não apresentou notas 
fiscais e contato referente ao atestado , 10.2.1 não apresentou certidão simplificada e especifica, 10.3.5 
certidão negativa de infrações trabalhistas 

06/10/2020 - 17:39:44 Sistema O fornecedor bmi prosper eireli epp foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

06/10/2020 - 17:39:44 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.1.1 não apresentou notas 
fiscais e contato referente ao atestado , 10.2.1 não apresentou certidão simplificada e especifica, 10.3.5 
certidão negativa de infrações trabalhistas 

06/10/2020 - 17:39:44 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA com valor unitário de R$ 30,00 e marca One Step COVID-19 
com 25 testes. 

06/10/2020 - 18:00:48 Pregoeiro suspendo a sessão para amanha as 07 de outubro de 2020 as 10h 

07/10/2020 - 10:48:34 Pregoeiro bom dia senhores licitantes devidos problemas técnico remarco a sessão para as 14:00 

07/10/2020 - 14:42:04 Pregoeiro BOA TARDE 

07/10/2020 - 14:42:12 Pregoeiro VAMOS DAR CONTINUIDADE 

07/10/2020 - 16:32:42 Sistema O fornecedor BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS 
LTDA foi inabilitado no processo. 

07/10/2020 - 16:32:42 Sistema Motivo: Inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme as clausulas 10.1.1 não apresentou 
notas fiscais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 certidão especifica digital, 10.3.5 
certidão negativa de infrações trabalhista, 

07/10/2020 - 16:32:42 Sistema O fornecedor BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS 
LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

07/10/2020 - 16:32:42 Sistema Motivo: Inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme as clausulas 10.1.1 não apresentou 
notas fiscais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 certidão especifica digital, 10.3.5 
certidão negativa de infrações trabalhista, 

07/10/2020 - 16:32:42 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Bio-Med Produtos Médicos e Hospitalares Ltda com valor unitário 
de R$ 31,99 e marca Teste Covid. 

07/10/2020 - 17:08:41 Sistema O fornecedor Bio-Med Produtos Médicos e Hospitalares Ltda foi inabilitado no processo. 

07/10/2020 - 17:08:41 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalicias conforme os itens 10.1.1 não apresentou notas 
fiscais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2 não apresentou alvara sanitario, 10.1.3 
não apresentou comprovação de Autorização de Funcionamento da Empresa – CORRELATO Emitido pela 
Anvisa, 10.2.1 não apresentou certidão simplificada digital e especifica digital,10.3.5 não apresentou certidão 
negativa de infrações trabalhistas, 

07/10/2020 - 17:08:41 Sistema O fornecedor Bio-Med Produtos Médicos e Hospitalares Ltda foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

07/10/2020 - 17:08:41 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalicias conforme os itens 10.1.1 não apresentou notas 
fiscais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2 não apresentou alvara sanitario, 10.1.3 
não apresentou comprovação de Autorização de Funcionamento da Empresa – CORRELATO Emitido pela 
Anvisa, 10.2.1 não apresentou certidão simplificada digital e especifica digital,10.3.5 não apresentou certidão 
negativa de infrações trabalhistas, 

07/10/2020 - 17:08:41 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos 
Hospitalares Ltda com valor unitário de R$ 32,00 e marca CORONAVIRUS. 

07/10/2020 - 17:36:28 Sistema O fornecedor Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospitalares Ltda foi inabilitado no 
processo. 

07/10/2020 - 17:36:28 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias de acordo com o item, 10.1.1 não apresentou 
notas fiscais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 não apresentou certidão 
simplificada e especifica digital, 10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações trabalhistas, 

07/10/2020 - 17:36:28 Sistema O fornecedor Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospitalares Ltda foi inabilitado para o 
item 0001 pelo pregoeiro. 

07/10/2020 - 17:36:28 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias de acordo com o item, 10.1.1 não apresentou 
notas fiscais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 não apresentou certidão 
simplificada e especifica digital, 10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações trabalhistas, 

07/10/2020 - 17:36:28 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante SELETIVA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI com 
valor unitário de R$ 34,90 e marca ONE STEP TESTE RÁPIDO. 

07/10/2020 - 17:47:07 Pregoeiro senhores licitantes remarco a sessão para amanha as 08:30 

08/10/2020 - 08:37:14 Pregoeiro bom dia senhores licitantes 

08/10/2020 - 09:27:37 Sistema O fornecedor SELETIVA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi inabilitado no processo. 

08/10/2020 - 09:27:37 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias de acordo com o item 10.1.1 não apresentou 
notas e contratos referente ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2não apresentou alvara sanitario , 10.2.1 
não apresentou certidão simplificada e especifica digital. 

08/10/2020 - 09:27:37 Sistema O fornecedor SELETIVA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo 
pregoeiro. 
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08/10/2020 - 09:27:37 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias de acordo com o item 10.1.1 não apresentou 
notas e contratos referente ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2não apresentou alvara sanitario , 10.2.1 
não apresentou certidão simplificada e especifica digital. 

08/10/2020 - 09:27:37 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP com valor 
unitário de R$ 35,01 e marca "LANG SARS-CoV- 2 Antibody Test ( ANVISA. 

08/10/2020 - 10:22:22 Sistema O fornecedor LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP foi inabilitado no processo. 

08/10/2020 - 10:22:22 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item, 10.1.1 não apresentou contrato 
e nota fiscal referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 não apresentou certidão simplificada e 
especifica digital, 10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações trabalhistas. 

08/10/2020 - 10:22:22 Sistema O fornecedor LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0001 pelo 
pregoeiro. 

08/10/2020 - 10:22:22 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item, 10.1.1 não apresentou contrato 
e nota fiscal referente ao atestado de capacidade técnica, 10.2.1 não apresentou certidão simplificada e 
especifica digital, 10.3.5 não apresentou certidão negativa de infrações trabalhistas. 

08/10/2020 - 10:22:22 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com valor unitário de 
R$ 37,50 e marca SUPERMEDY. 

08/10/2020 - 10:55:27 Sistema O fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME foi inabilitado no processo. 

08/10/2020 - 10:55:27 Sistema O fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

08/10/2020 - 10:55:27 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES com 
valor unitário de R$ 39,00 e marca Kit. 

08/10/2020 - 10:55:28 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias, conforme item 10.1.1 não apresentou notas 
fiscais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2 não apresentou alvará sanitario, 10.1.3 
não apresentou Comprovação de Autorização de Funcionamento da Empresa – CORRELATO Emitido pela 
Anvisa., 10.1.4 não apresentou catalogo, 10.2.1 não apresentou certidão simplifica da e especifica digital 

08/10/2020 - 10:55:28 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias, conforme item 10.1.1 não apresentou notas 
fiscais e contrato referente ao atestado de capacidade técnica, 10.1.2 não apresentou alvará sanitario, 10.1.3 
não apresentou Comprovação de Autorização de Funcionamento da Empresa – CORRELATO Emitido pela 
Anvisa., 10.1.4 não apresentou catalogo, 10.2.1 não apresentou certidão simplifica da e especifica digital 

08/10/2020 - 11:44:19 Sistema O fornecedor P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES foi inabilitado no processo. 

08/10/2020 - 11:44:19 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão 
simplificada e especifica digital. 

08/10/2020 - 11:44:19 Sistema O fornecedor P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES foi inabilitado para o item 0001 
pelo pregoeiro. 

08/10/2020 - 11:44:19 Sistema Motivo: inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item 10.2.1 não apresentou certidão 
simplificada e especifica digital. 

08/10/2020 - 11:44:19 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Casmed Com. de Art. medicos e Medicamentos Hosp. ltda. me com 
valor unitário de R$ 42,00 e marca Medlevensohn. 

08/10/2020 - 12:08:51 Pregoeiro suspendo a sessão e remarco para as 15:00 

08/10/2020 - 15:49:25 Pregoeiro boa tarde 

08/10/2020 - 15:49:33 Pregoeiro vamos dar prosseguimento 

08/10/2020 - 15:50:51 Pregoeiro desculpe o atraso 

08/10/2020 - 15:52:45 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Casmed Com. de Art. medicos e 
Medicamentos Hosp. ltda. me. 

08/10/2020 - 15:55:51 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

08/10/2020 - 15:55:51 Sistema Intenção: Prezados, temos intenção de recurso. Ao analisar documentos observamos que declarações sem 
assinaturas e ainda Empresa teve abertura a mesno de 30 dias, assim sendo assim a mesma não tem 
documentação da ANVISA, documentos minimos exigidos para comercialização do produto ora licitado. 

08/10/2020 - 15:55:51 Sistema Justificativa: ja verificado no processo 

08/10/2020 - 15:57:34 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

08/10/2020 - 15:57:34 Sistema Intenção: pedimos comprovacão de preço. já que o preço está inexequível, por apresentar valor até 30 % 
inferior a média dos preços ofertados. 

08/10/2020 - 15:57:34 Sistema Justificativa: empresa inabilitada por falta de documentos 

08/10/2020 - 15:58:02 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

08/10/2020 - 15:58:02 Sistema Intenção: Prezados, observamos também que a empresa não apresentou atestado de capacidade técnica 
exigido no edital: 10.1 Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão 
para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com o objeto da 

08/10/2020 - 15:58:02 Sistema Justificativa: a empresa foi inabilitada por falta de documentos 

08/10/2020 - 15:58:13 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

08/10/2020 - 15:58:13 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso por nossa inabilitação pois atendermos toda as exigências 
editalícias, as clausulas (atestado de capacidade técnica, 10.2.1 certidão especifica digital, 10.3.2 prova de 
regularidade com o estado da sede da licitante, como pode ser verificada anexada no sistema. e pedimos 
reconsideração. 

08/10/2020 - 15:58:13 Sistema Justificativa: Toda e qualquer decisão sobre deslcassificação da empresa foi mencionada no chat explicando 
a comprovação do motivo 

08/10/2020 - 15:58:23 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

08/10/2020 - 15:58:23 Sistema Intenção: Boa Tarde! Prezados Senhores, temos intenção de recurso por não concordar com nossa 
desabilitação uma vez que encaminhamos toda documentação exigida no edital. 

08/10/2020 - 15:58:23 Sistema Justificativa: Toda e qualquer decisão sobre deslcassificação da empresa foi mencionada no chat explicando 
a comprovação do motivo 

08/10/2020 - 15:58:45 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

08/10/2020 - 15:58:45 Sistema Intenção: Complementando: Observamos que a Galaxy apresentou mais documentos que a empresa 
Declarada vencedora: WAMA, onde voces habiitando a mesma estão honerando os cofres publicos, pois, a 
diferença e muito expressiva. 
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08/10/2020 - 15:58:45 Sistema Justificativa: Toda e qualquer decisão sobre deslcassificação da empresa foi mencionada no chat explicando 
a comprovação do motivo 

08/10/2020 - 15:59:22 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 08/10/2020 às 16:30. 

08/10/2020 - 16:38:16 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. 

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licita&ccedil;ão conforme indicado no 
quadro Vencedores e foi concedido o prazo de inten&ccedil;ão de recurso. 
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio. 
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